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الكريصوالهقراناالعربالحداثيوق

صَصًّفزلااَلرتَجصِاطَّهِ

لى4الأالفصلى

مةالهقص

توطئة:

القراَنبهحظيمثلماوالعناية،بالشرححظيكتاباًالبشريالتاريخيشهدلم

مثلصاموخدمصدرعلىمشروعيتهافيحفارةًاعتمدتالتاريخيشهدلمبل،الكريم

والثقافيةالفكريةمشروعيتهاواستمدتصرحهاقامالتي،الإسلاميةللحضارةحصل

منالرغمعلىأنهغير،الكريمالقرآنمنوالتشريعيةوالاقتصاديةوالسياسيةوالعلمية

فياختلافمنعنهانتجوما،والثقافية،الفكريةوالمشارب،العلميةالمجالاتاختلاف

الأول!-فجرهاومنذذللثكلّفي-تحكمهاوفهمهاللهكتابتفسيرحركةظلت،النظرة

منالكريمالقرآنلتفسيرالتصديأرادمنلكلذُبلا،وواضحةثابتةوضوابطمعايير

أجملهاقدالشروطوهذهعمليأ.بمتابعتهايلتزملموإن،نظرتاًالأقلعلىبهاالاعتراف

أربع:نقاطفيتعالىاللهرحمهالزركشي

التفسير.فيأحاديثمن،النبيعنصحبماالأخذ.؟

الغيبيةكالأمور،فيهللاجتهادمجاللافيماوخاصةً،الصحابيبقولالأخذ02

.والمنسوخوالناسخ

وأ!الحقيقيمعناهاغيرإلىتايَالاصرفعنالاحترازمعاللغةبمطلقالأخذ03

مرادها.غيرإلى

.الشرععليهويدلالكلاميقتضيهبماالأخذ04
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ال!ري!والقرانالعربالحداثي!ق

تأويلهفيوالاجتهاداللهكتابفهمفيالضوابطهذهمراعاةفيالمسلموناستمرولقد

إلىوعزهمهدايتهممصدروأنه!والآخرينالأولينعلمعلىباحتوائهوالاعتقاد

الإسلاميالعالممعظموقعحيث،العشرينالقرنوأوائلعشراشاسعاالقرنأواخر

أربكتالتي،الفلسفيةونظرياتهمناهجهانتشارمنذلكتبعوماالاستعماروطأةتحت

خلال!أنتجهبماثقتهوزعزعتخصوصاً،والربيعموماًالإسلاميعالمنافيالعقل

حقائقمنعندنااستقرماإلىيخظرمناكثيروأصبح،الزمنمنطويلةقرون

سائدهومامنافسةعلىنظرهفيتقوىلا،وتخميناتافتراضاتأنهاعلى،ومسلمات

بتخلفهوعيهبعدحقهمنوكانومواكبتها.حديثةوفلسفاتمناهجمنومهيمن

خلت،قرونطوالغذَتهاالتيالمنابععلىونقمته،الذاتعلىوسخطهوضياعه

هذامنللخروجمناسبحلعنيبحثأن،والخطيشةالإثممصدرهيبأنهاوتصوره

جريئة:نفسهالوقتفيوهوجاءجريئةبعمليةقامأنمنهفكان،نسَالاالمترديالوضع

حيثتخلفخا،مصدراهّدعو4للذاتالمغذيةالمحليةوالينابيعللمنابعوطمسهقطعهفي

صلةلهماكلمنومخريرهمالعربتطهيرهوةيلّوألاأهدافهومننظرهفيأصبح

قرناً،عشرثلاثةخلالطحضاريتراثمن،سلطانهظلّوفيعنهنتجوما،بالقرآن

مراعاةدون-والوضعيةالماديةكالفلسفات-مستوردةبمصاررللذاتربطهفيوهوجاء

الإسلامية-الحضارتيننسقيبينتفصلبيولوجيةفروقأو،موضوعيةشروطلأي

الهيكلهذاعلىتمامأتجهضأنالعمليةهذهفكادت،بعضعنبعضها-والغربية

والضشاط.العافيةروحفيهتبعثأنمنبدلاً،المشلول

هذهدعاةبين؟الواحدالعربيالشعبأبناءبين،واضحاًالداخليالصراعوأعبح

حلأَالإسلامفيأن!لعتقدونيرونمازالواالذينوبين،المستوردةوالفلسفات7لمناهج

العقدمطلعمنذمعالمهواتضحتأوارهواشتدالصراعهذاظهروقد.ان!مزألومخرجاً

فريقكلّفيهيعمل،منظماًصراعأالصراعهذاأصبححبث،العشرينالقرنمنالثالث
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الحريكلو،لقرَاناالعرباثيوقالحك

علىمنهموالمثقفونالعربيالشارعوانقسم،ًايّركفوسياسيّاًخصمهإقصاءعلى

كتلتين:إلىالخصو!

والوجوهالجصياتوبعض(المسلمينفي)الإخوانمتصثلة،إسلاميةكتلة.\

الإصلاحية.

والتي(1)والليبراليةوالاشتراكيةالماركسية؟هتياراتبكلالغربيللفكرمتبنيةكتلة.2

.الربالحداثيينمصطلحعليهاأطلقنا

للكتلةمعينةشروطوضمن،الوقتذلكومنذالسياسيةالغلبةكانتوقد

التنمويةمشاريعهاوتنفيذأفكارها،فرضحاولتالتيالربالحداثيينةالثانية

العالميحنولم،بالفشلكفهاباءتأنهاغير،وسائلمنأوتيتمابكل،والتحرُّرية

.والتفرقالضياعمنمزيداًإلاالحداثيينقيادةظلفيالعربي

البحث:إشكالية

بعدوبالتحديدقاهرةموضوعيةشروطوضمنوالمقاساةالمعاناةمنسنينبعد

هذهرموزمعظمخطابملامحفيواضحةتحولاتعموماًبدت،م1967نكسة

خصوصاً،الكريموالقرآنعمومأ،الإسلاميبالتراثاهتمامهمكثرحيث،الكتلة

الكريمالقرآنبينتفرق،والينابيعالمنبعبينتفرقأنهايظهرجديدةنظرةًذلكفيمتبنين

بنابيعبوصفهاوالتفسيريةوالكلاميةالأصوليةالمناهجوبين،للمعرفةمصدراًبوصفه

المناهجفاستبدلوا.والإسلاميالعربيعالمنافيوالإنسانالقرآنبينواصلةوأدواث

عرةالمعاوالألسنياتوالأنترلولوجيا،التاريخيةكالماديةالحديثةالفلسفيةوالنظريات

القرآنفهمفيومناهجلهمأدواتمنهاومتخذين،الإسلاميالتفسيرمنهجبأدوات

واحدهدفعندتلتقيأنهاإلابيهافيماالداخليةالخلافاتمنالرغمعلىالياراتهذهأنملاحظتههتجدرومما(1)

أفكارها.مهاتستقيالتيوالمممادرالديفيةالتباراتفيالمتمثلةبالرجعيةيسمونهمامحاربةوهو
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ال!رلكلوالقرانالعربالحداثيون

بتاريخيةكالقول،قبلمنمثلهاالمسلمونيعهدلمأقوالإلىبذلكمتوصلين،الكريم

ظروفنتاجهوأيدينابينالذيالمصحفوأن،متعاليةأسطوريةبنيةذووأنه4القرآن

فيالمبدأبشباتكذلكوالقول،الحقيقيالقرآنيمثّللاوأنه،معينّةوتاريخبةسياسية

غيرهاإلى،الداروينيةالتطوريةالنظريةعلىالقراَنواشتمال،الشكلوتغير،التشريع

والبحث،التأملإلىوتدعوهالباحثتستوقف،عميقةإشكالياتتمثلالتيالأقوالمن

العلمي.البحثشروطتقنضيهماوفق،فيهاالمناسبالرأيوإعطاء

البحث:أهمية

الآتية:الأمورفيالبحثهذاأهميةتكمن

القراَنتناولتقدفإنها،خطئهاأوالمحاولاتهذهصوابعنالنظربغضهّنإ.\

الذيالأمر،قبلمنمثلهاالمسلونيعهدلم،جديدةإشكالياتوأثارت،جديدبفهم

وتحليلها.بدراستهاالاهتمامإلىيدعو

الذيوالعصريتناسبفهماًاالقرآنفهمتجديدإلىودعوتهمرؤيتهموضوح.2

وتبنيهم،المعهودةالإسلاميالتفسيرلمناهجصراحةًرففهمهمخلالمنوذلك،نعيشه

اذأمراًأكاديميبحثفيواختبارهاتناولهايجعلمما،مستوردةونظرياتلمناهجذلكبدل

بالغة.أهمية

تناسقوعدم،غرابةمنفيهايبدووما،الظاهرةهذهانتشارمنالرغمعلىهّنإ.3

وحتىالثقافيةالأوساطبينبهايستهانلامساحاتواكتساحِها،المسلمونهفّلأمامع

والتحليليةالنقديةالدراساتقلةمنتعانيتزاللاالإسلاميةالمكتبةفإنّ،الشعبية

تناولتمتخصصةٌعلميةٌدراسةٌأعلمفيمايوجدلاحيث،الموضوعهذاحولوندرتها

بعضباستثناء،والمعرفيةالتاريخيةسياقاتهاضمنوالنقدوالتحليلبالبحثالظاهرةهذه

كتابحولوقعتالتيكالردودمعيناًكتاباًتناولتأنهاإماوالتي،والردودالكتابات
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ال!ريكلوالقراقلعربنالحداثيى

طريقةعلىولكن،كتاباتعدةتناولتأنهاأو،والقراَلنالكتاب:شحرورمحمد

منهجيةضوابطأيودونماوالتاريخيةالمعرفيةبسياقاتهاربطهادونونقدهالرأيعرض

القراَني،النصومحاكمةجديدةعلمانيةهجمة:سعفانكاملكتابمثل،واضحة

وبادرةً،النقصهذالسدجادةخطوةًيكودتسوفالموضوعهذامثلفيالبحثفإنّلهذا

لاحقة.لدراساتطيبة

إلامنهاوتحفظهم،المحافظينبعضوتبرمالظاهرةهذهغرابةمنالرغمعلىهّنإ.4

معهوالقطيعة،جديدكلفيوالتشكيكالتحفظطريقةبأن،عصيقاًإيماناًيؤمنممنأنني

لروحموافقةوليستسليمةغيرطريقةهي،مخالفأنهلمجرّدبل،علميمبررأيدونما

يعجزقدبأسلوبوحججهمالمخالفينآراءتعرضكرطةآيةمنفكم،الحنيفشرعنا

،وصوابحقهوماعلىفتُبقيعلميةمعالجةتعالجهاثم،آنفسهمأصحابهاعف

الغزاليالإمامفهاهو،الصالحعسلفناسارالنهجهذاوعلىوخطأ.باطلهوماوتُسقط

معالحالوكذاباطلاً،رآهمامنهايبطلثم،طريقةبأفضلالفلاسفةحججيعرض

سِيَممنليستوالانزواءالانطواءفطريقة.كتاباتهمعظمفيتيميةابنالإسلامشيخ

دينناقيممنلقيمةالسَجابةًالظواهرهذهمثلفيالبحثُيعدلذا.وحضارتهالإسلام

وحديثه،،قديمهالإسلاميالفكرلتلاقحفرصمنيوفرهلمابالغةأهميةوذا،الخالدة

والسياسية،،الاقتصاديةللتحدياتالكاملةوالاستجابة،الأمانةلحملوتهيئف

وخارجمِاً.داخليأعليهالمفروضةوالفكرية،ةيعامَمجالاو

البحث:أهداف

هي:البحثهذاتحقيقهاإلىيسعىالتيالأهدافأبرزمنإنّ

الفكرية،العواملعنالكشفومحاولة،شاملةً!راسةًالظاهرةهذهدراسة.\

بالتحديدالزمنيةالفترةهذهفيالشكلبهذاواتساعها،ظهورهاخلفالكامنةوالسياسية
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الصريكلوالقراقالعربالحداثيون\1

لأن؟الصحيحوالتاريخي،المعرفيإطارهافيالظاهرةوضعأخرىوبعبارة،قبلهاوليس

تفسيرالنتائج.فيتساعدماغالباًوالأسبابالعواملمعرفة

خلالمنأيداخليّاً،ونقدهاودراستهاوآرائهممناهجهمرصدمحاوله.2

أجزائهانسجاممدىواختبار،منهجيإطارمنلأنفسهمرسصوهومااهمتصوراتهم

منطقيّاًحكصاًعليهوالحكمالشيءلتقويموسيلةخيرذلكلأن،عدمهمنوتناغمها

بالنتائج.للإلزاموأدعىوواقعيّاً

،الخصوصوجهعلىبالتفسيروالمتعلّقالإسلاميالفكرتطويرفيالإسهام03

أسلوبإلىوالانكفاءالتقوقعأسلوبمنوإخراجهالهادفةالعلميةاطمحانةوتحصينه

.والإقداموالثقةالمبادرة

لماودفعاً،تحريفأوتلاعبأيمنالكريمالكتابحمايةذلككلمنوالأهم.4

غيرأوقصدعنتكونقدوزلاتٍحولهشبهاتٍمنالعربالحداثيينأقوالفييوجدقد

قصد.

السابقة:ال!راسات

تناولاًالموضوعهذاتناولتالتيالدراساتقلةإلىوالتنبيهأولاًالإشارةالمهممن

بالدراسةالظاهرةهذهتناولتمتخصصةعلميةدراسةأعلمفيمايوجدفلامباشراً،

والردودالكتاباتبعضإلاّاللهم،والصرفيةالتاريخيةسياقاتهاضمن،والنقدوالتحليل

عموماًوهي،هذهلدراستناسابقةًوإرهاصاتٍرراساتٍبوصفهاإدراجهايمكنالتي

صنقين:إلىتنقسم

كتاباًتناولتالتيالجزئيةوالدراساتالردودبعضفيفيتمثل:الأولالصنففأما

الكتاب:شحرورمحمدكتابحولوقعتالتيكالدراسات،معينةلمنَسخصيةكتاباتٍأو
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11ال!رلصوالقران،لعرباثيورنالحد

شحرور،محمدعلىرد:بعنوانالضيفانلنشأةكتابالمثالسبيلعلىمنها،والقرآن

اطلعتفيماأفضلَهاولعلّ،شوآفطاهرمحمدلمنيرالمعاصرةالقراءةتهافت:وكتاب

نقدية،دراسةًوالقرآنالكتابفىِالمنهجيةالإشكالية:المنجدماهرالأستاذكتابُعليه

شحرورمحمدعليهاسارالتيالمنهجيةالقواعدضبطصاحبهفيهحاولكابوهو

القصورمواضعإظهارفيكبيرحذإلىوُفقوقد،الكتابنقدفياستخدامهاومحاولة

المرتكزاتإحدىتعذالتيالعربيةاللغةفيالواضحضعفهمثل،شحرورفيهاوقعالتي

الفكريةالخلفيةكشففيأيضاًوُفقكما،القرآنفهمفينظريتهعليهابنىالتيالأساسية

،جزئيةٌدراستهأنًعلىزيادةًأنهغير،الماركسيةالفلسفةوهيالكاتصمنهاانطلقالتي

مماشحرور،كمابفيهظهرالذيوالمعرفيالتاريخيالسياقعنالكشفأهمل!فإنها

والأيديولوجيةالسياسيةوالصراعاتالفكريةبالحركةلهعلاقةلاوكأنهمزولاًجعله

معه.تزامنتالتيالكتاباتببقيةلهاعلاقةلافكريةشاردةكأنهأو،الاَنالدائرةالعربية

المدرسةمنهجيةتقويم:بعنوانبحث،كذلكالصنفهذامنالشيالبحوثومن

)الجيلأنيالبحثلصاحبنموذجاًحمدحاجالقاسمأبوالتفسير،فيالمعاصرةالفكرية

العالميةالإسلاميةبالجامعةالماجستيردرجةلنيلتكميلياًبحثاًبوصفهقدمه(مفتاحبن

بعدوالثانيالواحدعدديهافيالمعاصرالمسلممجلةنشرتهوقد،آ1998سنةبماليزيا

حمدحاجالقاسمأبيلتفسيراتالصرفيبالإطاراعتنائهمنالرغمعلىوهو،المئة

بعفإلىووصوله،التفسيراتهذهمناقشةفيوالخارجيالداخليالنقدعلىواعتماده

يوظْفسوفًاّمهممدخلاًصاحبهنظرفيويعد،ًاّيئزجبحثاًيبقىفإنهالطيّبةالنتائج

هذا.بحثهفيمنهكثيراً

منالأولالصنفعنتختلفلاالتيالكتاباتبعضفهو:الثانيالصنفوأما

عرضطريقةعلىمؤلفمنأكثرتناولتبكونهاإلاوالمنهجيةالعرضأسلوبحيث
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واضحةمنهجيةضوابطأيودونماوالتاريخيةالمعرفيةبسياقاتهربطهدونونقدهالرأي

القراَنيالنصومحاكمةجديدةعلمانيةهجمةسعفانكاملالدكتورفضيلةكتابمثل

الفناللهخلفمحمدكتابأحدثهاالتيوالفتنةالفسجةتاريخعلىبالحديثابتدأهحيث

عقدينعنيزيدماإلىآثارهاوامتدتم1947سنةابتدأتوالتيالقرآنفييصصَقلا

زيادةفهي،الكتابثلثيقاربماالضجةهذهتاريخعرضاستغرقوفد،الزمنمن

وسابقة،تناولهانريدالتيالفترةعنةج.راخاهّنإف،عليهاالسرديالطابعغلبةعلى

التيوالفتنةزيدأبوحامدنصرحولتمحورتفقدالكتاببقيةأما،طويلبوقتعليها

أسصاهممنبعضواستغلال،وخارجها،المصريةالجامعةأروقةداخلكتاباتهأثارتها

نجحوقد.الإسلاميينخصومهممنوالنيلالدينباسمالدينفيللطعنلهابالعلمانيين

صورهَوإعطاء4غموضمنالفتنةتلكاعترىماتوضيحفيبعيدحدّإلىالمؤلف

منالرغمعلىولكنلها.ومعايشتهقربهبفضلذلكوكلحولها،للقارفىواضحة

والنقليالسرديالأسلوبغلبةعلىزيادةًأنهإلا،بحثناحدودفيالجزءهذارخول

أنتجتالتيالمناهجإلىالترضدوصاوتسفيههاءارَالامقارعةاعتمدجزئيفإنّه،فيه

وتمحيصها.ونقدهاءارَالاهذه

قداللهرحمهكشكجلالمحمدفإنّنموذجيناختارقدسعفانكاملكانوإزا

لكلوخصص،نماذجأربعةفجعله،التبعيةفكرفيقراءة:كتابهفيالعددضاعف

حيثموسىسلامةعنالأولالفصلفيفتحدث.الأربعةكتابهفصولىصفملاًنموقج

وخاصةونراثهاللأمةعداوتهفيذلكويتمثل،الفكريالغزوعملاءأخطربأنهوصفه

العربية.بالحروفاللاَتينيةالحروفواستبدال،العاميةإلىودعوتهالعربيةللغةمحاريته

واجتهد،مكُحلاوأصولالإسلاموكتابهالرازقعبدعليعنالثانيالفعولفيوتحدث

للخيانةيُرجعهاوالتي،كتابتهخلفالكامنةالدوافعوبياناَراءمنفيهماوردنقضفي

.والنفاقبالجهلالرازقعبدعلينعتإلىتحليلهفيوانتهىللاسنعمار،وائعمالة
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تاريخفيفضيحةأكبرعنوانتحتزيدأبوحامدنصرعنالثالثالفصلفيوتحدث

كمَنمكتناولبهتميزالذيأنغير،سعفانكاملذكرهاالتيالفتنةبهاويعني،الجامعة

فيهتعرضوالذي،للترقيةزيدأبوحامدنصربهتقدمالذيالمقالعلىتركيزههو

اسثطاعالتيالآراءمنغيرهاإلى،والانتهازيةللعروبةبالتعصبونعظالشافيللإمام

العشماويسعيدمحمدبهخصفقدالرابعالفصلأماتهافتها،وبياندحضهاكشك

عرضعنعبارةوهو،العشماويوتخرصاتتعليقاتوالجهلانيةالعلمانيةعنوالنتحت

عليها.والردالعشماوياَراءلبعض

أما(بحثناحدودعنخارجانالكخابمنالأول!تالفصلينفإنواضحهوفكما

يعدولاعمومهفيالكتابأنعلىزيادة،ببحثناالصلةضعيفمحتواهمافإنّالأخيران

عنصادرةًكونهاإلا،واضحمنهجيرابطيجمعهالامتنوَعةلاَراءردودمجرديكونأن

اتجاهاتكتابدراستهانريدالقيالفترةشملتالتيالكتاباتومنواحد.شخص

اعننتالتيالمراجعأهممنيعدالذي،الروميلفهدعشرالرابعالقرنفيالتفسير

لمواتساعها،مادتهغزارةمنالرغمعلىأنهغيرالحاضر،وقتنافيالتفسيربمناهج

والتي،فيهالمذهبيةالنزعةغبةذلكعنفضلاً،العربالحداثيينلكتاباتفيهيُتَعَرضْ

تفسيرهومذهبهوافقفما،والضلالوالحقوالخطأللصحمقياساًصاحبهامنهاجعل

شكلفييغذلكوكل،ضلالأووبدعةخطأتفسيرفهوخالفهوما،وسنَيصحيح

الفرقةمذهبآراءإلااللهم،أحكامهعليهبنىالذيالمنطقبياقدونمسبقةأحكام

كتبطريقعلىفهوالأحكامهذهإصدارفيمنطلقهجعلهاوالتن،فكرهايتبنىالتي

والنحل.الملل

الحداثة:بعنوانريانأحمدرشيدلمحمدجامعثةرسالةفهوالأخيرالكتابأما

الماجستير.درجةعلىللحصولم1997سنةالأردنيةللجامعةقدمهالقرآنيوالنص
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هذهوجودإلىالضظرلفتصاحبهفيهاستطاعحيثجيدمجثعموماًالبحثوهذا

،أركونمحمد:وهممعروفةحداثيةوجوهلأربعةهذابحثهفيترضفقد،الظاهرة

أكثرَتركيزهمعزيدأبوحامدونصر،الرحمنعبدالهاديوعبد!الجابريعابدومحمد

الذيالداخليالمنطقبيانعنعجزآنهعليهيؤخذمماأنهغير،أركونمحمدعلى

المناهجخلالمنومحاورتهابرضهاذلكمنبدلاًاكتفىبل،تأويلاتهمفييتحكم

علىقدرتهعدمذلكإلىأضف،منهماعتراضهممحلهيالتيالمعهودةالتفسيرية

بماالتزامهعدمكذلكعليهيؤخذومما.الظاهرةلهذهوالصرفيةالتاريخيةالأبعادكشف

السابعةالفقرةفيجاءكما،مسبقةقيميةأحكامإطلاقوعدم،موضوعيةمنبهوعد

آراءعرضوقبل،بالتحديدالسادسةالصفحةوفيالبدايةومنذأنهغير،منهجهمن

،حماةلاالقرآنعلىجناةبأنهمعليهمحكمقدتعبيرهحدّعلىواستنطاقهاالقوم

أبناء.لالهوأعداء

الباحثنظرفيعموماًهيإليهاالإشارةسبقالتيالدراساتهذهفإنّوعموماً

سياقاتهافيالظاهرةتتتّغدراسةبتخصيصإلاتكتمللاأنهاإلا!طيبةدراساتٌ

الظاهرةخلالمنذلكوكلّالعمليةونتائجها،المنهجيةاَلياتهاوتختبروالمعرفيةالتاريخية

تعالى.اللَهشاءإن،هذابحثهىِفإنجازهالباحثسيحاولماوهدْا،خارجهامنلا

البحث:أسئلة

خمسةالبحثهذافيعليهاوالإجابة،اختبارهاالباحث!مجاولالتيالأسئلةإنّ

وهي:

المعينةالفترةهذهفيالظاهرةهذهظهورخلفالكامنةوالعواملالدوافعما.\

الحداثيينموقففيالسريعالتحولهذافيالسرّما،أخرىوبعبارةفبلها؟وليسبالذات

ومنظرين؟فهمهلئجديددعاةإلىالكريمالقرآلنفيوزاهدينخصوممنالعرب
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المنماهجعنللشخليالعربالحداثيوناعتمدهاالخيالعلميةالمسوغاتما.2

وواقعيتها؟علميتهامدىوما؟القراَنفهمفياعتمادهاوعدمالمعهودةالتفسيرية

أصالتهامدىوما؟القرآد!لفهمالعربالحداثيوناعتمدهاالتيالمناهجأهمما.3

الكريص؟القرآنبفهموأحقيتهاالداخليوانسجامها

مناهجهم؟تطبيقخلالمنالحداثيونهمّدقالذيوالعقديالفكريالبديلما.4

؟بالضرورةالدينمنمعلومهومامعوانسجامهعلميّتهمدىوما

مناهجهم؟تطبيقخلالمنالحداثيونهمّدقالذيالجديدالتشريعيالبديلما.ه

فيومقاصدهاالشريعةلروحمصادمتهوعدمسلامظمدىوما

البحث:حدود

العقودفيظهرتالتيالعربالحداثيينكتاباتأهمدراسةعلىالبحثسيعمل

4الجابريعابدومحمد4أر.كونمحمدكتاباتمثل،الماضيالقرنمنالأخيرةالثلاثة

منغيرهموكتابات،شحرورومحمد،حمدحاجالقاسمأبوومحمد،تيزينيوطيب

يلي:ماالكتاباتلهذهالمحددةالسماتومن.الحداثيين

عموماً،الإسلاميللتراث،وازدرائهابعداوتهاعرفتالتيالكتاباتمنأنها.\

وتهميشه.إقصائهعلىبآخرأوبشكلوعصلت،خصوصاًومناهجه

والمناهجالنظريا!تبنيإلىصراحةًدعتالتيالكتاباتمنالمقابلفيوأنها.2

عموماً،!الإسلاميينوالتراثالتا!لخوتفسيرلفهم،الغربفيظهرتالتيالفلسفية

خصوصاً.والقرآن

مثل:بأوصافوآرائهمأنفسهمنعتأصحابهافيهايكثرالتيالكتاباتمنأنها.3

وآراءهمالمتدينينينعتودتالمقابلوفي،والعقلانية،والمدنية،والحداثية4والتحررية4التقدمية

إلحغ....والأصولية،والتراثية،والسلفية،والظلامية(الرجعية:مثلبأوصاف
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:أصنافثلاثةإلىالكتاباتهذهوتنقسم

مثل،عامةبصفةالإسلاميالتراثفيتطبيقهويحاولمعيناًمنهجاًيرضصنف.\

وكتاب،الوسيطالعصرفيالعربيللفكرجديدةرؤيةصنَروع:نيزينيطيبكتاب

الكتبمنالنوعوهذا،الإسلاميةالعربيةالفلسفةفيالماديةالمزعات:مروهحسين

.الحداثيونإليهايدعوالتيالمناهجوبلورةإبرازفيكئيراًيساعد

حداثيةنظروجهةمنالكريمللقرآنتطبيقيةًتفسيريةًأمثلةًيعطيثارْوصنف.2

إلىالدعوةحول:أمينأحمدحسينكتابمق!المتبعالمنهجإلىواضحةإشارةدون

فيجديدةقراءةوالتشريعالقرآنبلعيد:الصادقوكتاب،الإسلاميةالشريعةتطبيق

السطبجقية.بعفالأمثلةإعطاءعلىيساعدناالصنفوهذا،الأحكاماَيات

والقراَنالكتاب:شحرورمحمدكتابمثلوتطبيقاتهالمنهجيعطىِثالثوصنف.3

وهذا،الثانيةالإسلاميةالعالميةحمدحاجالقاسمأبومحمدوكتاب،معاصرةقراءة

وتطبيقاته.المنهجبيانأي،معاًللأمرينيصلحواضحهوكماالصنف

البحث:منهج

هي:بحثهفيالباحثسيتبعهاالتيالمناهجإن

بجمعوذلكالطبيعيسياقهافيالظاهرةبرصدويكون،الئحليليالوصفيالمنهج01

سيكوناعتمادناإنأي.الأصليةمصادرهامنأوَليةمادةمنحولهاجمعهيمكنما

وتوجّهاتهم،لأفكارهمممثلبأنهوُيقِرُّون،كتاباتهمفيالحداثيونيقولهماعلىأساساً

اَنفاً،المتقدمةالبحثأسئلةعنالإجابةمنيمكننانسقفيووضعهاولرتيبهاتحليلهاثم

المتبقية.الأربعةالأسئلةمنالأولوالشطر،معظمهأوالأوللاؤسلاًاديدحتبهاونعني

منوتقويمهاالربالحداثيينآراءباختباريُعنَىمنهجوهو،الداخليالنقدمنهج.2

لاختبارببعضبعضهاومقابلة4فيهاالواردةالأفكارومراجعة،نصوصهمتحليلخلال
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واتساقه،الداخليمنطقهاسلامةمدىومعرفة،بينهافيماوتناغمها،تناسقهادرجة

وأهدافهاماَلاتهاعنللكشففيهنشأتالذيالتاريخيبالإطارربطهاثم،عدمهمن

تحقيقها.تريدالتيالحقيقية

بالصفةنتائجهاتصاففيأساساًتكمنفأهميته،وخطورتهأهصيتهالمنهجولهذا

وذللث،وآلياتهمُسَفماتِهخلالمنأينفسهالنصبمنطقالنصيختبرلكونه،الإلزامية

بمدّ!امأ،أجزائهعلىالعامإطارهبعرضأو،العامإطارهعلىأجزائهبعرضإماّ

.مقاصدهوسلامةنتائجهصحةمنللتأكد،منتهاهإلىالعامإطارهوتمطيط

وُيلزمهدراسفالمرادالنصإطارفيالباحثيسجنكونهفيفتكمنخطورتهأماّ

محاورةعلىالصبريتطلباتباعهفإنّوعليه.ومسلماتهمنطقهخلالمنبمحاورته

كلفيوتقليبهوتركيزهالنظردقةعلىالمداومةمع،ثقافتهوهضمحركقوفهم،النص

كلمةخلالمننتوصلقدلأنه،ذراتهمنبشيءالاستهانةوعدم،وتجعيداتهمنحنياته

بأكمله.النصنسيجنقصقإلىإعرابيةحركةخلالمنبل،واحدةمفتاحية

البحث:خطه

تقسيمتمفقد،العلميالبحثشروطضمنالنقديالتقويميالعملهذاولإنجاز

:يتَالاالنحوعلىبخاتمةوتنتهي،تمهيديسبقها،فصولخصسةإلىالبحث

السابقةوالدراسات،وأسئلف،وأهدافه،البحثإشكاليةبلورةيتناو!:التمهيد

فيه.المتبعةوالخطةومنهجيتهوحدوده،له

السياسيةالعواملدراسةَأيْ،التاريخيالإطارسيتناولحيث:الأولالفصل

نظروجهةمن،الكريمالقراَنفهمظاهرةبروزفيأسهمتالتيوالفكريةوالاقتصادية

.الفتراتمنغيرهادونالعشرينالقرنمن،الأخيرةالثلاثةالععَودفيحداثية
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العربالحداثييننظروجهةوالنقدوالتحليلبالعرضسيتناول:الثانيالفمل

لها.وتجاوزهمتركهمومبرراتالمعهودةالإسلاميالتفسيرمنهجآلياتحول

يذعيالتيالمناهجلأهم،والتقويم،والنقدبالعرضفيهسيُهتَمُّ:الئالثالفصل

الكريم.القرآنلفهمبهايأخذونأنهمالعربالحداثيون

المتعلقةالحداثيةالحَفسيراتبعضلعرضخُصصالفصلوهذا:الرايعالفصل

وأصالتها.تحاسقهامدىلمعرفة،واختبارهانقدهاومحاولةوالفكريالعقديبالجانب

الحداثيةالتفسيراتلبعضوالتمحيصبالنقدفيهضرعَتُيوسوف:الخامسالفصل

والفقهية.التشريعيةبالمسائلالمتعلقة

الفصولفيسيردلماإجماليملخصعلىوتشتملالبحثخاتمةوهي:الخاتمة

وآفاقه.البحثنتائجوبيانعرضثم،السابقةالستة

وإعطاءعنايرضيهالذيالوجهعلىالعولهذاإنجازفيالتوفيقاللهوأسآلهذا

حقه.البحث

!حث!
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الثان!فىالفصلى

ىف!ثاالحصللتفحعميوالتا،يخ!فى،ا!؟ا

19

مقكمة:.112

2،1.l.مفهومية:احترازات

غزاعندماعشر،الثامنالقرنأواخرإلىالحداثةجذورالباحثينمنكثيريعيد

بين،والشرقالغرببينالمباشرةالمجابهةبدايةيمثلالتاريخهذالأنمصر(نابليون

.(؟)أوروبةوبينالعربفيهمبماالمسلمينباسمالناطقةالعخمانيةالخلافة

هذاخلالومن،المتقدموالغيرالمتخلفةبالذاتالوعيبداية،المرحلةهذهوتعد

الجمعياتوظهرت،الغربيالنمطعلىالمؤسسيالتعليمانتشربالغربالاحتكاك

ضعفأسبابما،ملحةأسئلةتتواردبدأتثمومن(2).السياسيةوالتجمعاتالثقافية

ما؟الغربمعللتعاملالأمثلالأسلوبما؟المشكلةهذهحلهوما؟الغربوقوةالشرق

الأسئلةمنغيرهاإلى؟اللادينيةالعلصانيةأمالدينيةأهي،اتباعهايمكنالتيالمناسبةالفكرة

جميعا.مناوالأكملالمناسبالجوابوتننظراليومإلىعلينانفسهاتعيدزالتماالتي

مفاهيمأطروحاتهفيتبنّىحداثيتيارظهرالمشكلاتوتراكمالزمنيالتطوروعبر

فيبعضهاولَبنوا،الليبراليةالأوروبيةالتقاليدعلىكبرىآمالاًوضعواأنهمف"انجدغربية

.(3)ااوالثقافيةوالاجتصاعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمجالاتمختلففيالتحديثحركةإطلاق

وفاري.3.ص،(2طللنشر،التونسيةالدار)تونم!:والحداثةالإسلام،الشرفيالمجيدبهد.رمفلا.انظر(1)

.27ص،(الإسلاميللفكرالعالميالمعهد:ندنريه)رصاعملاالربيالخطاب،إسماعيل

مركز)بيرو!:والوعيالهويةفيدراسةتالربيةللأمةالتارفيالتكوين،الدوريالعزيزعبد.دمثلاانظر(2)

.51"-41آص1(3،9861طالعربيةالوحدةدراسات

،4طالمربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتاجتماعياستطلاعيبحثالمعاصرالمربيالمجنمع،بركاتد.حليم(3)

.40صه،(1991
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نشأتحركةفهيالمصدر.غربيهوأبعادهابكلالحداثةأصلفإنواضحهوفكما

العربيالعالمفيظهورهاو،الخاصةوظروفها،شروطهاضمنالغربيالعالمفيابتداءً

يقول،الباحثينأكثرإجماعمحلأنهاأظنبدهيةفهذه،مستجلباعطناعيظهورهو

ثقافةإلىفالوصولى.(1)."مكانتهفقدلعصرنابالنسبةكله".التراثمحمود:نجيبزكي

نأهوالوحيدومصدره،قديمتراثإلىبالرجوعيكون"لنوصناعيةوتقنيةعلمية

مناسخطعناومابالعطاء"تطوعوا"مامنابعهممننستقيوأمريكاأوروباإلىنتجه

.(2)"قبلناهماوغثّل،القبول

معرفيةجذورأو،تاريخيةأصولىلهاررِسل،مسضوردةبضاعةالحداثةأنوبما

جلبتنبتةعنعبارةهيوإنما،الإسلاميةالعربيةالترلةداخلذاتيةتطوريةخصوصية

سوففإننا،مغايرينومناخأرضفيثانيةاستنباتهاوأريدالخاصومناخهاأرضهامن

وبيانوصفعلىونعكففقدانهبحكمالعربيالعالمفينشأتهاأصلعنالشظرنصرف

العملية.هذهبهامرتالتيوالمنعطفاتتهجيتهامراحل

لخدمةباتباعهملزموننحنالذيالإطاروضبطمجالهوتحديدالبحثولحصر

أنهانحسبمحاورثلائةإلىالفصلهذاتقسيمارتأينافقد4الفصلهذامنالغرض

الربي.العالمفيالحداثةحركةبهامرتالتىِوالمنعرجاتالمراحلأهمتشمل

تخومإلىالأولىالعالميةالحرببينالواقعةالزمنيةالفترةيتناول:الأولفالمحور.\

والشب.الفلسطينيةالنكسةتاريخم1948أيالعشرينالقرنمنالخامسالعقدآخر

:أمرانهوقبلهامنوليسالأولىالعالميةالحرببعدمنالبدءنقطةاختيارفي

9،1ط،المثروقدار:)بيروتالعربيالفكرتجدبد،محمودنجيبزكي(1) 9 ir11.ص(م.

.82ص،السابقالمصدر،محمودنجيبزكي(2)
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العربيالعالمانفصالوبالتالي!العثمانيةالخلافةفيهاسقطتالتيال!ترةأنها.أ

.(1)الحضاريالصراعأعباءبنفسهوتحملهالأتراكعنكاملاًانفصالاً

حدودوضمن،واقعاًبوصفهاورصدهاالحداثةوصفإلىيعمبوالبحثأنبما.ب

الانفصال!فترة،الفترةهذههيالرصدمنهايبدأفترةوأنسبأفضلفإنةدّدحمجغرافية

.(2"العربيللعالمالعضويالسياسيوالتشكلوالظهور

العقدنهايةحدودإلىالفلسطينيةالنكسةبعدمافتناولى:الثانيالمحورأما.2

أمامم1967سنةالعربهزيمةبعدأيالعشرينالقرنمنالثامنالعقدوبدايةالسابع

الصهاينة.

.المنصرمالقرنمنالمتبقيةبالعقودويُعنى:الثالثروحملاًاريخأو.3

منهجية:احترازات2010؟2

المنهجيةالأسسبعضإلىالإشارةبنايجدرالمراحلهذهتفصيلفيالدخولوقبل

هذامنالغرضلفهمضروريةأنهانرىالتيوالمسلصاتالبدهياتببعضوالتذكير

منه.المنشودالهد!وتحقيق،الفصل

صورةلهليسمستقر،وغير،مطاطمفهومالربيالفكرفيالحداثةمفهومإن.\

الفكريةالتياراتكليشمل،وشموليمتحركمفهومفهومحددشكلأو!واحدة

تعنيأحياناًفهي،(3)العربيلعالمناوفدتالتيفروعهابكلالفلسفيةوالمذاهب

)بيروت:مقارنةبنائيةدراسمة:المماصرالعربيالمشرقفيالتسلطيةالدولة،النقيبحسنخلدون.دمنلاانظر(1)

.71ص،(11991).6العربيةالوحدةرراساتمركز

-vrص،السابقالمصدر:انظر(2) ii.

،\ط،الريةالوحدةمركز:ومناقثات)يروتدراسات:والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد.دانظر(3)

.16ص،(1991
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بكلالشيوعيةتعنيوأحيانا،الاشتراكيةتعنيوأحيانا،القوميةتعنيوأحيانا،الليبرالية

يقول.الدولةعنالدينفصل،الصئَرفبمعناهاةنَمْلَعلاتننأخرىوأحيانا،تياراتها

الغربية؟المدنيةمنبهنأخذأنيجبالذيالقدرما:سؤالعنجوابفيموسىسلامة

المدنيةغيرمدنيةهناكأننعتقدمازلناأننابلواهاورأسالعربيةالأقطارعلة"إن

ترفهالممبادئوهذه،والاشتراكيةوالديمقراطيةالبرلمانيةمبادئنقبلفلا،الأوروبية

التيالصراعاتكلفإن،المنطلقهذاومنفإنهأذإ(1)"الأوتوقراطيالاسنمدادأماَسيا

وتياراته،النخبةمجتمعنطاقضمنكانتالماضيةالقليلةالعقودخلالدارت

ثقافينمطأرضيةعلىيغكانفالصراع!عنهلتخرجتكنولم!والمعرفيةالأيديولوجية

لمختلفالجامعوالتقدم،الحداثةنمطوهوواتجاهاتهتلاوينهتعددتوإنواحد،

.(2"المدارس

النهضةينشدالكلدامما،للحداثةكثيرةوأشكالأنواعتعترضناسوفنحن،إذن

الصراعأننتوقعأنإلىتبعاًيقودناوهذا،تشكلاتهبكلالغربيالفكرضوابطوفق

والفكر،الوافد)الحداثي(الغربيالفكر:رئيسينقطبينبينعمومهفيكانوالتنافس

الحداثي.التيارأجنحةبينالداخليالتنافسجانبإلى،)الديني(العربيالمحلي

رأيكلونستبعد(جلبها)الحداثةفيوصدقهالمقصدبراءةإلىنميلعموماًإننا.2

فيالحداثةتبنواالذينأننعتقدإننا،آخربمعنى،تَّيَبملاالقصدوسوءبالتاَمرالقوليروم

الربية.لأزمتناوالأمثلالوحيدالحلبأنهاقناعاتعنتبنوهاقد(العربيعالمنا

معيتصاشىعموماًوهذا،الفصلهذافيشأننامنليسذلكفيصوابهمأووخطؤهم

الفصل.هذافيسنتوخاهالذيالوصفيالمنهج

.64ص،سابقمصدر،اسماعيلفادي(1)

.132ص،سابقمصدر،إسماعيلفاديانظرْ(2)
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المعرفيالإطارجانبإلى-الفصلهذافي-أساسأعليهالتركيزسنحاولماإنّ.3

هولأنه،الإسلاميالدين!موموقفهاالحداثةعلاقةهو،البحثموضوعللحداثيين

اللاحقة.للفصولتمهيداًالفصلهذافيلإبرازهنسعىالذيالمركزيوالعنصرالهدف

ونكسةالاولىالعالميةالحرببينالواقعةالهرحلة:الأولالهحور20؟2

.(1948-1914)فلسطين

العربيالفكرتا!لخِفيخطيرةمرحلةالزمنيتينالنقطتينهاتينبينالواقعةالفترةتعد

الحداثةبينواضحاَالصراعأصبححيث.والاجتماعي،والثقافي،السياسي

عدةفيالصراعهذاظهروقد.(؟)الإسلاموبين(والحياةللكونالغربية)المفاهيمالعربية

التالية:المسائلحولدارالذيالعنيفالجدلأبرزهامنكانكثيرةأشكالاًمتخذاً،صور

:ا!كحلباسلاماهمهعلاقة:اولا1ً!202

الحكم،وأصولالإسلام:كتابأثارهالذيالنقاشهوالصراعهذايمثلماوخير

النوجهذيالأزهريةالعمامةصاحب،الرازقعبدعليلصاحبه،ام592سنةالصادر

سببأنوبيّن،الدولةعنالدينفصلمسألةعلىوركزفيهأكدحيث،الليبرالي

المحسوسالواقع"ا:يقول،منهجزءاًوجعلهابالدولةالدينربطفىِهيالمسلمينمصائب

الكريمدينهومظاهرتعالىاللَهشعائرأنوحديثاًقديماًالتاريخبهويشهدالعقليؤيدالذي

أولئكعلىولا،خلافةًالفقهاءيسميهالذيالحكومةمنالنوعذلكعلىتتوقفلا

علىيتوقفلا،دنياهمفيالمسلمينصلاحأنأيفاًوالواقعخلفاء.الناسيلقبهمالذين

علىنَكبةًتزلولم،الخلافةكانتإنما...ذلكمنأكثرلقلناشئناولو.ذلكمنشيء

الفصلبمجرديكتفيلافهووهكذا،وفساد""2(شروينبوعالمسلمينوعلىالإسلام

1( See: Alan R. Taylor( 1988), The Islamic Question in Middle East Politics, Boulder and)

.38-390000,London: wesview Pess

.336هص،(.ت.ر(ط.د،للكتابالعاعةالمصريةالهئة:)مصرالحكموأعولالإسلام،الرازقعبدعلي(2)
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ربطإلىقولهحدعلىبهانتهىالذيالواقعاستقراءإلىيتعداهبلبينهما،النظري

المسلميننكباتمصدرهوبالدينالخلافةربطأنًاّيلجعندهفظهربمقدمانها،النتائج

الدينية،الخططمنشيءفيليست"الخلافةأنهوعندهفالحللذا،وفسادشروينبوع

خططكلهاتلكوإنما.الدولةومركزالحكموظائفمنغيرهماولاالقضاءولاكلا

.(1)"اهبللدينشأنلاصرفهَسياسية

الواقع،لحاجةمنهالابدكانوإذاماذا؟أمقيارةبدونالمسلمونيبقىفهل؟إذن

بالنظريةوإعجابهتصورهأصلعنالشيخلنايُف!حهنانظريتها؟سيسنقونأينفمن

،الاجتماععلومفي!الأخرىالأمميسابقواأنالمسلمينيمنعشيء"لاالحكمفيالغربية

يبنواوأن،إليهواستكانوالهذلواالذيالعتيقالنظامذلكيهدمواوأن،كلهاوالسيّاسة

دلتماوأمتن،البشريةالعقولأنتجتماأحدثعلىحكومتهمونظامملكهمقواعد

.(2)"الحكمأصولخيرأنهعلىالأممتجارب

معارضةًَيِقلو،كبرىضجةًالكتابهذاأثارلقدتُرى؟!ياهذافعلردّفما

أهمبينمنوكادْ،وخارجهامصرفيوالمتخصصينالدينعلماءمنكثيرمنشديدةً

عندالسنهوريكانولقد،باشاالسنهوريالرزاقعبدالدكتوركتبهماالردودتلك

الخلافةفقهعنبارشررفيللدكتوراهرسالتهيعدالرازقعبدعليكتابصدور

الخلافة"ا"احولالرازقعبدعليلأفكاريعرضأنوطبيعيّاًمناسباًكانلذلك،وتطورهـا

شاذ.رأي:عنوانتحتكلهذلكضمنولقد،"ابالدولةالدين11علاقةوحول

الإسلامكونعندفاعهوفي،الإسلاآعلمنةلمحاولةنقضهفيالسنهورييقفولم

وأصدرالقضيةتابعبلللدكتوراهرسالتهفي،9921سنةكتبهالذيهذاعندودولةديناً

.031ص،ساب!مصدر،الحكموأعولالإسلام،الرازقعبدعلي(1)

.031ص!السابقالمصدر(2)
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فيوالدولةب)الدينُهَنَوْنَعام929سنةالشرعيةالمحاماةمجلةفينشرهالأهميةبالغبحثاً

على:فيهأكدوقد(الإسلام

.،الرسولرسالةمنجزءالدولةوإن،ودولةدينالإسلامإن.أ

الوقت،ذاتفيبينهمايميزوالدولةالدينبينمايجمعالذي،الإسلامإن.ب

محكوماًبشرياًاجتهاداًفيهالأن،متطورةفهيالدولةأمأ،إلهيوضعلأنهثابتفالدين

فيوالدولةالدينبينالعلاقةهذهخصوصيةعنتكشفعبقريةفكرةوهي،بثوابت

.(1)الإسلامنموذج

ينمميالتيالأزهرعلماءكبارهيثةأمامالمثولإلىبصاحبهالكتابهذاأدىوقد

نأإلىمعزولاًفعاش،الإسلاميةللعقيدةمخالفةنظريتهلأنمنهابإخراجهوقضت،إليها

.(2)نحبهقضى

:ةلمرااتحرير:ثانياً.22029

.المرأةتحريرمسألةالفترةهذهفيللحداثةالأخرىالمظاهرومن

تمالتيالاقتصاديةوالمؤسساتالإداريهَالنظمفينغيرمنصاحبهوماالحياةنمطنغيرإن

دورعنمُثارسؤالوبدأ،الثقافيةالأنماطفيتغيرإلىبدورهأدىقد(الغربمناقتباسها

خضموفيالجديد.المجتمعهذابناءفيمساهصَهاوامكانيةالحديثةالمؤسساتهذهفيالمرأة

الغربوتقليدالغربيةبالقيمالأخذإلىالداعيةوالتياراتالمحافظةالتياراتبينالصراعهذا

التقاليدقبضةمن-يدّعونكما،المرأةتحريرإلىتدعوكتاباتظهرت،الثقافيةأنماطهفي

الزبية.نظيرتهانحوعلىنشاطهاممارسةمنوتمكينهاالبالية

،(ما992،الإسلاميةالبحوثالحلصانيين)مجمعشبهاتعلىالرد:والسياسةالإسلام،عمارةمحمد.دانظر(1)

.)A_7.1وص،94ص

.914ص،سابقمصدر،المعاصرالعربيالمجتهع،بركاتحليم.رانظر(2)
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في"اقوليكتابهفيصبريمصطفىخيمَن!لالنانقلهماالصراعهذابصوّرماوخير

الاختلاطبأنا"والقول:يقولحيثالغربيبالمفهومالمرأةتحريردعاةأحدعن"المرأة

نظام"إنآخر:ويقولط،(؟)"دليلعليهيقملم،مبتذلقولهوالفوضىإلىيؤدي

فيإلاأثرلهيكونيكادلا،مصرفيمعدوممبكرةسنفيوالفتاةالشاب!بالاختلاط

نظامكثيراًليعجبني...وإنهةب!وأفيالزمنمنردحاًعاشواممنالاستقراطيةأسرنا

فيمعاًويلعبان،الجيرانطفلةيصاحبالطفلفتجد،الإنكليزيةالأسرةفيالاختلاط

معهااللعبمنفيتدرج،الشبابسنحتىذلكعلىويبقيان،أحدهمامنزلحديقة

.(2)"الشايلتناولصاحبهمنهماكلدعوةثم،الدراسةفيالزمالةإلى

المصريينءابَالاعلى"والواجب:طويلبكلامالمقالهذاعلىمصطفىالشبخويرد

مدارسإلىبعثهمقبلالسليموالعقلالذكاءمنأبناتهممبلغيختبرواأنالمصريينوغير

فيوإخوانهماَباءهميدعونمصرجرائدإلىيوماًيكتبواأنمنمانعفلاوإلا،الغرب

مننماذجبعضأريناكالتيعقولهمإلىمستندين،الغربييندينإلىوصراحةعلانية

المصريودنليحكم:الجامعةطالبمقالعنكلاميمختتمفيأقول!كااني.المعوجتفكيرها

القلوبواستعمار،المتعلمينأبنائهمقلوبالغرباستعمرفقد،بلادهمباستقلال

.(3)ا"الأممبكيانوأفتكهاخطراًوأشدهاالاستعمارأنواعأقوى

القومية::ثالثا.202،3

كانتوإن،الدينعلىالوطنتقديمفهوالمرحلةهذهفيللحداثةالثالثالمظهرأما

وبين،الأتراكالاتحاديينبيندارالذيالعنيفالصراعإلىأساسهافيترجعالمسألة

السماحيحسن:مَحقيق،النربمقلدةبأقوالضمقارلة،المرأةفيقولي،صبريمصطفىالمثجخ(1)

.49ص،(1،1993ط!القادريدار:دمشق،سويدالنما)بيروت

.67-66ص،نفسهالمصدر(2)

.72ص،السابقالمصدر(3)
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علىإليهاوالدعوةولغفبجنسهمنهماكلواعتزازالعربالقوميينالمفكرينبعض

العثمانيةفالخلافة،نفسههوفيهاالمسوغيعدلمالمرحلةهذهفإن،الدينرابطةحساب

أئرجليَأوظهر.الدينحسابعلىالجنسإلىالدعوةيبررماهناكيعدولمزالتقد

جماعةمثل،عرقيأساسعلىالوطنيةالأحزابفتشكلت،العربيالفكرفيالحداثة

الاجتماعي.القومىِالسوريوالحزبالعراقفيالأهالي

وأنطون،الريحانيأمينالحقبةتلكىِفالفكرةهذهإلىالمُنَظِّرينأبرزمنوكالن

كانتا"فقد:الريحانييقول(1).وغيرهمزريقوقسطنتين،الحصريوساطع،سعادة

ذلكليدرك.والمسيحيةالإسلامبعدالعربوستبقىالمسيحجةوقبلالإسلامقبلالرب

طائفةكلإن...ءيشكلوفوقشيءكلقبلالعروبة.المسلمونوليدركهالمسيحيون

لذلك...الكبرىالوطنيةالمصلحةعلىمصالحهاتقدم...كلهابنفسهقائموطنعندنا

توخدنا،العروبة،تجمعناالعروبة..الاقوميةالفكرةإلىالطائفيةالفكرةمنبالخروجأقول

سبيلفيةر!َعلاحَجَرأنبرىوهووتستنهضنا")2(فيناالكامنةالقوىتظهرالعروبة

والذي،(3)ا"السياسةعنالدينبفصل10وجهرقالطلذلكالدينيالسحزبهوالقومية

فيآتالسياسةعنالدينفصلوأن،طبيعيةسنةالمطورأن11اعتقادههوذلكإلىدفعه

.(4)!"والدينيالسياسيالتطورسياق

مثلماخاصةً،محليةقوميةإلىيدعومحليتيارالقوميةالتياراتهذهبينمنوكان

الأساسهيالفرعونيةفيهاوعدّ،عرقيهَمصريةقوميةإلىدعاحينحسينطهفعل

المكشوفلمجلةلهتصرلحفييقول،المجاورةالأقطارمنغيرهاعنمصريميزالذي

.424ص،سابقمصدرةإلمماعرالعربيئالمجممع،بركاتحليم.رانظر(1)

.37ه-374ص،(م7،1987ص!الجيلدار:أبيروتالفوميات،الريحانيأمين(2)

.؟52ص،السايقالمصدر(3)

.531ص،أنسابقالمصدر(4)
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علىفأنت،العربيةالوحدةفيللمساهمةمستعدةمصرأنإلىترميكنتإذاأما11:اللبنانية

.ولا..الظروفتقلبتمهمامصريتهعنيتنازللنوهوشيء.كلقبلمصريفالمصريخطأ

وستبقى.نفوسهمفيمتأصلة.فالفرعونيةللعروبةيعملونأنهممنبعفالمصريينتصدق

يأخي!اتعنالاستقلالتماممستقلمصرتاريخ.إن..تقوىوأنتبقىأنيجببل،كذلك

يكونأنقبل،فرعونيوالمصري،الفراعنةمصرأيبالأمسمصرهياليومومصرآخر.بلد

.(1)"تعطيأنتستطيعمماأكثرأوفرعونيتهاتغيرأدنمصرمنتطلبواولا،عربيّاً

تاريخيّاًمصرارتباطعدمعنودفاعهالعربيةالقوميةلمفهومرفضهمفابلوفي

والانبهارالحداثةتأثيرتحتجهدهيحاول!نجده،المنطقةبلدانمنآخربلدبأيوحضارّياً

كلفيأوروبامنجزء"دائماًمصر:يقولالغربيةبالحضارةوفكرياًثقافياًمصرربطبها

عرضفيويتمادىوألوانها")2(فروعهااختلافعلى،والثقافيةالعقليةبالحياةيتصلما

الأوروبيينسيرةنسير"أنإلىداعياًوفكرهاروبيةالأوبالحضاسةإعجابهوشدةأفكاره

وشرها،خيرها،الحضارةفيشركاءلهمولنكونأنداداًلهملنكونطريقهمونسلك

.(3)ا"يعابومامنهايحمدأو،يكرهومامنهامجبوما،ومرهاحلوها

ماأخوففإنهللحياةمنهجاًوتبنيهاالأوروبيةبالحضارةالتمسكإلىيدعوماوبقدر

فينقصرأن"وأخافالأمانةهذهتحملعلىقدرتهموعدمالمصريينتقصيرهويخافه

يحصونرقباءخاصةًالإنجليزأصدقائناومنعامةًالأوروبيينمن،وعليناأنفسناذات

"الم(.والعظيماليسيرعلىويحاسبوناوالصغيرةالكبيرةعلينا

(4ط،الجديدةقافَالأدارمفثورأت:)بيروتالعربيالضميروأزمةموسىسلامة،شكريغالي.د:عننقلا(1)

.66صر،(م9831

.؟8ص،د.ت(،2!،المعارفدار:رصم)رصمفيالثقافةمستقبل،ت!سحطه.د(2)

.39ص،السابقامصدرا(3)

.61ص،السابىالمصدر(4)
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سوريافيحصلكماالعربيالعالمبلدانمنغيرهافيظهرتمصرفيظهرتوكو!

محليانقوميانتيارانبرزالربيالقوميالتيارجانب"إلىإنه:حنااللهعبدلوْميولبنالن

َجًوَرمنأولطمناليسوعيلامانسنالأبوكان،اللبنانيةأوالسوريةبالقوميةارَشَب

.(؟)"اسورية:كتابهفيالأفكارلهذه

العربيالوطنداخلوالسياسيةوالاجتماعيةالفكريةالتحولاتهذهخضموفي

تطلعاتمعتتناسبشعاراتتحتالشيوعيالتيارظهرالخارجيالنفوذوتسابق

باسموطوراً،الدمِمقراطيةباسمطوراً،ميولاتهموتلامسالمضطهدةالعربيةالشعوب

فيالتيارهذاتبناهاالتيالشعاراتمنغيرهاإلىالتحررباسمرخَاًاروطوالاشتراكية

الأحزابهذهنشوءأنويشدهالانتباهيلفتومما.(2)أفكارهوترويجقاعدتهبناءسبيل

"وعلى:رانتالجوزيفأمثالمنالعربغيريدعلىكان،العربيعالمنافيوتأسيسها

جوزيفأنإلا،الوقتذلكفيمصرفيالأجانبالشيوعيينمنكثيروجودمنالرغم

الشيوعيالحزبودعم،المصريالمجتمعداخلالتغللفيأنجحهممنكانرانتال

أنصاراتحادالفترةتلكفيالشيوعيةالأحزابأهمبينمنوكانوتطولره")3(.المصري

Union)السلام of Peace Patisans)المهندسيدعلى1943عامأسسالذي

.(4)رصمفينشطاًتاجرأوالدهكانالذيديسكنبر،جاكوتبولالسوشري

أجنبية،عناصرأسستهوقد،الديموقراطيالاتحارحزبفهوالثانيالحزبأما

أبرزمن...وكانوالقاهرةالإسكندريةفي1939أوائلفيأسسالديمقراطىِ"الاتحاد

الأهالي:العشرلن)دمشقالقرنمنالأولالنصفولنانسوريةفيالفكريةالاتجاهاتمن،حنااللهعبد(1)

116,1،والتوفحوالنرللطباعة 9 AV)،9؟ص.

السياسة،فيالعلياوالمثلالأفكاردورتالعربيالعالمفيالسياسيةالاتجاهات،خدوريمجيد.دانظر(2)

.126-124ص

3 ( Tareq Y. Ismael and Rifa' at EI- Sa' id ( 1990), The Communist movement in Egypt)

.1920-1988,Syracause University Press, 1st ed., p13

4( Ibid. a31)
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نأإلا.(1)"إسرائيلومارسيلسكوارتز،وهيلل،كو!لالهنري،المؤسسينأعضائه

وبخاصةالواقعمعالتعاملكيفيةحولالمؤسسينهؤلاءبينحصلتالتيالخلافات

إلىآدتقدمحليةمصريةعناصرإلىمقاليدهتسليمأيالحزبوتمصير،الدينمسألة

حزبإنشاءضرورةهنريرأى"وقد.أخرىأحزابوتأسيسالقادةهؤلاءتفريق

تمصيرأنسكوارتزرأىحينفي،الأصليينالمصريينمنالأساسيةقاعدتهلهكونشيوعي

فيالمصريينوغيرالمصريينبينالتمييزعدمبوجوبيرىوكان.شوفينيةدعوةهوالحزب

حولطخلافهوإسرائيلمارسيلوبينبينهالخلافأنكوريالادعىكما،عالميحزب

حينفي،الدينمحاربةعلىالتركيزيريدإسرائيلمارسيلأنيدعيفهو،الدبنمسألة

طلابوسطنشاطهموطبيعةوتماشيهتناسبهلعدمذلكيرونلاوأصحابههو

أحزابعدةإلىالديمقراطيالاتحادانقسمفقدالخلافاتهذهعلىًءانبو،..رهزألا

.(2)"أخرىشيوعية

والجزائر،،ولبنانسوريا،مثلالعربيةالبلدانمعظمفيالتيارهذاانتشروقد

هوالشيوعيالفكرنشرواالذينالشيوعيينأوائلمنكانملاًالعراقففي.(3)والعراق

علانيةتتبنىجريدةأولوهي9241الصحيفةجريدةأسسالذي1؟02الرحالحسين

أختهفكانتلذلكونتيجةً،المرأةتحريروالىالتقاليدعلىالئمردإلىوتدعوالماركسيالفكر

المركزيةاللجنةعضويةإلىوتنضم،الحجابتنزعاللاتيالنساءأُولىبينمنالرحالأمينة

العلماءقبلمنعنيفةفعلردةالصحيفةهذهأثارتوقد.العراقيالشبوعيللحزب

فييلاحظومما.(ت)1927سخةالظهورإلىعودهاثمفترةًإيقافهاإلىأرىمماالجمعةوخطباء

.1( Ibid.p33)

.2(Ibid. P34)

مجيد.دأيفأوانظر.153ص(3،1985ط،المارمكتبة:ندرألا)اكلسمومثأالشيوعية،جبردندل:انظر(3)

.2728،11ص،سابقمصدر،السياسيةالامخاهات،خدوري

،903-803ص،سابقمصدر،المعاصرالعربيالمجتمع(بركاتحلبم.د(4)
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الشيوعبينبعضأن،(1)الدينمنللشيوعيةالعدائيالموقفمنالرغمعلى-الفترةهذه

العامالرأيكسبأجلمنالديناستخدامحاولواقدتكتيكيةلأسبابالعلمانيينوعامة

Egyptian)المصريينالاشتراكيينكلإن11الديني Socialists)قدالشيوعيونفيهمبما

.(2)"الدينمعتتعارضلاالعلمانيةأندعوىلتفنيدالإعلاميةالوسائلاستخدموا

القرآنيةبعفالآياتتوظيفحاولقدمنهمفكثير،ذلكمنأكثرنجدبل

المسيحيخوريرئيفيقول،أفكارهوبينبينهاالمقاربةومحاولةالنبويةوالأحاديث

آياتببعضمستشهداً،بيدبا()مسرحيةروايتهتقديمهمعرضفيالمعتقدالشيوعيالأصل

هذهمحتوىبهشارحاً.(4:القصص...مهـأِضزَألَاعَلَافِىانَّفِرغَؤتَ!والقصصسورةمن

فيوهي،المتاجرينالمستثمرينظلمعلىقويدليلالبيناتالآياتهذها"إنالرواية

الاضطيادنيرورفعالظلممنبالخلاصالمضطهدينالمستضعفينتنبئنفسهالوقت

.(3)ا!للسلطةوباستلامهم

منكاندينيةجماعاتظهرتفقدتوجهاتهبكلالحداثيلتيارمعاكسوكاتجاه

زكروأهميهَ،(")IRYAسنةالبناحسنأسسهاالتيالمسلمينالإخوانجماعةأبرزها

لاحقاً.لناتظهرسوفالفصلهذافيالجماعةهذه

تأسيسمرحلةبأنهاعرفتالتيالفترةهذهفيللحداثةالعامةالملامحأهم!يهذه

.(تقريباً)ْالثانيةالعالميةالحربنهايةإلىواستقطابواستطلاع

.281ص،الفكرلةالاتجاهات،حفااللهعبد(1)

.24.2(Tareq Y. Ismael and Rifa' at EF- Sa' id, The Communist movement in Egypt 1920-1988, P)

.12ول127ص،الهـياسيةالاتجاهات،خدوريمجيد:أيضأوانظر

iص،الفكرلةالاتجاهات،حنااللهعبد(3) y q.

دار:)بيروتالسياسةفيالعلياوالمثلالأفكاردور:العربيالعالمفيالسياليةالاتجاهات،خدوريمجبدانظر(4)

كذلك:وانظر.8صه،(981هطبهعة،للنشرالمتحدة

,10,54.Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, pp

.132-113ص،سابقممدر،الربيالعالمفيالسياسيةالاتجاهات،خدوريمجيد:انظر(5)
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.(1967-؟948)بينالواقعةالمرحلة:الثانيالمحور03،2

فلسطيننكبةأهمهاكانجديدةتحدياتالعربواجهالثانيةالعالميةالحرببعد

هزيمةبعدوذلك،الفلسطينيالشعبأنقاضعلىاليهوديةالدولةقيامأُعلنحيث

وقدرتهالدينيالتيارقوةعنالحربهذهكشفتوقد1948سنةاليهودأمامالرب

الفكرمثاليةالنكبةهذهأظهرتحينفي،الشعبيةالقواعداستيعابوعلىالمنافسةعلى

الحديثالعربيالفكرتاريخفيتحولنقطةفهيخصوصاً.والشيوعيعموماًاليساري

فكيف.القادمةالمرحلةفيونتائجهاالمرحلةهذهنهايةفيواضحةًاَثارهانرىسوفوالتي

بها،مرالتيوالمحطاتالمنرجاتهيوماهذا؟تم

تلكفيالفاعلةالتياراتلمواقفنرضأنبنايجدرالسؤالهذاعنوللإجابة

هيالفترةتلكفينعنيهاالتيوالمَياراتبعد.فيماببعضبعضهاعلاقتهاثمالأحداث

الديني.التيارثم،والشيوعي،القوميبجناحيهاليساريالتيار

:ليساريلتياراا:أولاً.3،1ء2

عقبةًوعَدًهالسياسيةالحياةمنالديناستبعادل!حالاتجاهيهتاتفاقمنالرغمعلى

السبيلاهِّدَعوأبعادهابكلالحداثةتبنيعلىكذلكاتفاقهمامعالتحرر)؟(وجهفي

منكثيرفيأدىبيهصاواحداًجوهرياًفارقاًهناكفإن،والتقدمللنهوضالوحيد

:حماديسعدودنمايقولحيث،القوميةمسألةوهو،بينهماوالاقتتالالصراعإلىالأحيان

الشيوعيةدخلتأنمنذبدأقد،والشيوعيةالعربيةالقوميةبينالفكريالصراع"إن

القوميةمسألة"وكانت:سابقشيوعيوهوحجيطارقويقول،(2)"ييرلاالمجتمع

.072-602ص،سابقمصدر،خدوريمجيد.د:أيضاًوانظر.119-189صةسابقمصدرجبر،رندل(1)

.؟4هص،سابقمصدرجبر،دندل(2)
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القوميةتعدحينففيوالشيوعييهت")1(.الناصرعبدبينالخلافنقاطأشدمنهيالعربحِة

لدىالتخلفعواملمنتعدفإنها،اْنواعه)2(بكلالقوميالفكرعليهيقوممرتكزأهم

علىحريصالسوريالشيوعي"والحزبالبروليتاريالأمميبالفكرترىالتيالشيوعية

علىالخلافهذااَثارهيفما.(3)"البروليتاريالأمميوجههباستمرارسياسففييبرزأدن

؟والحرياتالتنميةكمسألتيالعربيالعالمفيالقضايامنوغيرهافلسطينقضية

فيتعدكما،وتقويمهفكرأيلاختبارالمحكاتأهممنالواقعيةالأحداثتعد

أهممنهيالفلسطينيةالنكبةولعل.تهميشهأوتطويرهفيالعواملأهممنذاتهالوقت

حسبعلىفكرلكلوالمراجعةالتأملفرصةالعربيةللشعوبأتاحتالتيالمحطات

قدالتأملهذاحصولكانوإن،لمتطلباتهالاستجابةعلىوقدرتهوفاعليفعطائه

القوىقبلمنالمقصودالتهميشمنهالأسبابوذللت!الزمنمنعقوداًاستغرق

صدورعلىالرابضةالمتغربةالقوىقبلمنواحتكارهالموجهوالإعلام،الخارجية

.(4)والقمعالقوةبسلاحالشعوب

التحريريةالقضاياوباقي،الفلسطينيةالقضيةمنالعربالشيوعيينموقفكان

إلاذلكوما،(3)السوفياتيللموقفوايجاباًسلباًوتابعاًرهينةًغالبهفيالربية

(2

(r

،\ط،الإسلاميةلبنوكالدوليالاتحادمطوعات:اجدة)القاهرةالماركهمعتجربتياحجىطارق

.89ص،(1983

العرببة،الوحدةدراساتمركز:الفكرلة)بيروتوانعطافاتهاالعربالقوميينحركة،التلسلطىسهيرافظر

.88ص،(1،1996ط

.164ص،السياسيةالاتجاهات،خدوريبجد:أيضاًوانظر.611ص،سابقمصدرجبر،دندل

.57-5هص،(ت.د!الاعصامدار:)ممرالإسلامعالمفيالثيوعيةهزيمة،الجندياًنورانظر

نرنساعنالجزائراستقلالمسألةومطالبهمخططاتهمنحذفالذيالجزائريالثوعيالحزبموقففلاانظر

وهاجمتجزائريمئقفألف05منأكثرحواليإلىالفرنسيةالجنيةمحإلىالرامي؟149آقار7مرسومومباركته

،61ه-61اص،سابقمصدرجبر،دندل،الم!ثروعلهذاالرافضينالوطنيينالزعماءالمقابلفي
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الشعاريجسدهماوهذالموسكو،رعايتهعهدتالذيالأمميةبمبدأالراسخلاعتقادهم

الرفيقأيهاأممياً"كنإليهالانضمامأرادمنلكلالعراقيالشيوعيالحزبيلقنهالذي

الحريةبقوةلهاحَذَلاثقتكولتكن،الشعوبمختلفبينالأخوةمبدأعنودافع

.(؟)"السوفياتيالاتحادبقيادة،العالمفيوالاشتراكيةوالتقدم

النقيصن!إلىالنقيضمنتتبدلالتيالعربيةالشيوعيةالأحزابمواقفرر!فعبوإليك

مشتركبيانفيجاء.العربظروفتقتضيهماحسبلاموسكو،سياسةعليهماحسب

مشروععلىالسوفياتيالاتحادموافقةقبلواللبنانيالسوريالشيوعيينللحزبين

قضيةبأدنجازماًاعتقاداًيعتقدانواللبنانيالسوريالشيوعيينالحزبين"إنبأيامالتقسيم

رأيعنيعبرانأنهمامنواثقانوهما،واستقلالطوجلاءحريةقضيةهيفلسطين

الجلاءهوفلسطينقضيةحلبأنوالتأكيد،العربالديمقراطيينالوطنيينجميع

لمالموقفهذاأنإلاباتاًا")2(رفضاًالتقسيممشروعورفضالانتدابوإلغاءوالاستقلال

العليا4والمصاالسياسيةللظروفتابعموقفهوبلوأصيلاًسليماًموقفاًيعد

وباركه،التقسيممشروعالسوفياتيالاتحاددَلإأنفماالحدود،خارجمنللموجّهين

الحزبخرجديسمبر7491ففي،النقيضإلىموقفهمالعربالشيوعيونرَّيَغحتى

ويبارك،التقسيملفكرةبشدةتأييدهفيهايعلنصاخبةمظاهراتفيالراقيالشيوعي

عمليةأمورإلىهْوَّدعتبل!بهذاالشيوعيونيكمَفلم،فلسطينفييهوديةدولةقيامفيها

وفلسطينالعراقفيرفاقهمإلىدعوةواللبنانيالسوريالشيوعيانالحزبانوخهفقد

ضدالحربويستنكرالتقسيمفكرةيؤكدموحدبيانوإصدار،الشعاراتلتوحيد

البروليتاريا،ضدالاستعماريدبرهامؤامرةوبأنهاالقذرةبالحربوعمفوهابل،اليهود

ورأوا!غزوبأنهفلسطينفيالربيةالجيولهشدخولالمصريةالشيوعيةالمنظمةووصفت

.98ص،سابقمصدر.،حجيطارقأيضأوانظر،122-121ص(سابقمصدرجبر،رندل(1)

.96-93ص،سابقمصدر،حجيطارق:أيضاًانظر013.-129ص(سابقمصدرجبر،دندلانظر(2)
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علىللهجوموقاعدة،البرجوازيةللجيوشواستعداداتٍتمارينمجردأنهاالحربهذهفي

وموقففلسطيننكبةأنالسابمَينالشيوعيينمنكثيرويرى.(1)السوفياتيالاتحاد

الناسونفورالعربيالعالمفيالشيوعيةتهميشفيعاملأكبر،منهاالسلبيالشيوعيين

.(3البعيزظهرقصمتالتيالقشَةبأنهاسابقسودانيشيوعيعدهابل،لاحقاًمنها

لديني:التيارا:ثانياً.203!2

النكبةأيامفيللحداثةمنازعأبوصفهبرزحركيطابعذىسياسيدينيتيارأهمإن

المرحلة.هذهفيعليهالكلامقصرنحاولسوفلذا،المسلميناللإخوانجماعةهو

الإخوانناهضفقداليهود،دولةلقيامالمؤيدالشيوعيينموقفنقيضعلى

اتسمتوقد،فلسطينأرضعلىاليهوددولةقياممعارضينالصهيونيالاستعمار

عناصرهم،العربيةالأقطارمختلفمنحشدواحيث،والاستماتةبالفاعليةمشاركتهم

البدايةفيومنعهم،العربيةالحكوماتقبلمنواجهوهاالتيالمضايقاتمنالرغمعلى

قدالفدائيالطابعذاتمشاركتهموكانت،(4الكثيزمنهماستشهدوقد.(3"المشاركةمن

ريانموشييقول،مصادمتهمتَجَنُّبَالمواقعمنكثيرفيوأجبرتهماليهودأزعجت

.إنهم..عقيدتنامنأقوىبعقيدةيحاربونالفدائيينإن"ا:الوقتذلكفياليهوديالزعيم

(1)

(2)

(3)

(4)

الحزبموقفملاانظر016"-158ص،سابقمصدرجبر،دندل.201-9ص،سابقمصدر،حجيطارق

الربمنوحلفاثهاالبريطانيةللإمرلهاليةقاصصةضربةوعدهاالتقسيمعمليةبركالذيالونسيالشيوعي

المغربفيالقوميالوعيتطور،التهيموميالهادي.دانظر:،العربيةالجامعةمنظمةلواءمختالمنضولن

.rاYص،\RAI،\ط،الربيةالوحدةدراساتمركز:)بِروت،العربي

12ط،القلمدار:)الكويتاهتدىشيوعيذكرياتمنصفحات:خطىومثيناها،سليمانأحمدانظر

.133ص،اتخ!،(1987

للنثرالفلاحمكتبة:)الكويت194ول1917الجهادحركةفيوأثرهفلسطبنفيالإسلاميالتياراعالحعمحسن

.871ص،(2،1989ط،والتوزيع

.47ص،السابقالمصدر
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خسائرفكبدوناقتالهمجربناوقد،أمةًنبشيأننريدونحنيستشهدواأدطيريدون

.(؟)"مهبالاشسباكنتجنبأنالإمكانقدرنحاولفنحنولذا.،.فادحة

الحربوإدانة،التقسيملتأييدالمظاهراتحشدواالذينالشيوعيينعكسوعلى

فلسطينإنقاذجمعيةبإنشاءقاموامثلاًالعراقفيالمسلمينالإخوانفإن،إسرائ!لضد

،التبرعاتوجمعالجماهيربتعئبةوقاموا،فلسطينفيللقتالالمتطوعينمنألفا51ًوتجنيد

اليهود)2(.ضدالقتالىِفوشاركوافلسطينأرضإلىمنهمكثيرفعلاًوصلوقد

لفكبهقامواالذيالكبيرالدورهو1948حربفيللإخوانإنجازأهموكان

اليهود)3(.قبلمنالفالوجاعينفيالمحاصرةالمصريةالعسكريةالفرقةعنالحصار

العامالرأيواستقطابها،الجماعةلهذهالفعالةوالمشاركةالنكبةهذهأنويبدو

التعجيلإلىالمصريةالحكومةرأسهاوعلى،الحداثيةالقوىدفعقدحولهاالشعبوالتفاف

194سنةومحاصرتهابحلها Aحسنأنإلا،(4)الحكومةضدبثورةللقيامالتخطيطبتهمة

سيين:إلىجماعفحلعلىالحكومةإقداموعزاالاتهامهذانفىقدالجماعةرئيسالبنا

العدوانصدعنوعجزها4للحكومةالذريعالفشلعنالشعبإلهاء.\

فلسطبن.علىاليهودي

الأمرأنإلا،(ْ)والصهاينةالإنكليزمعالتفاوضمبدأوقبولهاالحكومةعزم.2

يدعلىالبناحسناغتيال؟949فبراير12فيأعقبهفقدالحد،هذاعندينتهلم

أدىمماوالجماعةالحكومةبينالوضعتوترإلىالأمرهذاأدىوقد.(6)السياسيالبوليس

.475ص،سابقمصدر،1989-ا179الجهادحركةفيوأثرهفلسطينفيالإسلاميالتيار،صالحمحسن(1)

.478ص،السابقالمصدر(2)

3( See: Richard P. Mitchell, 1993. The Society of Muslim Brothers, New Yok: OfodUnivesity)

Pre,.هـ50 s

,4(See: ibid.P58-65)

70.5(See: ibid. P)

.57.6(See: ibid. p.70. Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, p)
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هيئةأنالصدد،هذافيإليهالإشارةتجدرومماأعضائها)1(.منكبيرعدداعتقالإلى

وأن.!انكلترة،وفرنسا،أمريكامنبإيعازكانالإخوانجماعةكلأنأثبتتقدالدفاع

وليس،الكفرومحاربةمصرعنالدفاعهو،العسكريةالكتائبهذهمنالجماعةهدف

.(2)اهدضبثورةالقياممنالحكومةتدعيهكما

وجماعةحكومةبينليسلاحقاً،أكثرسيتضحوكماواضحهوكمافالصراع

التياروبين،والشيوعيونالليبراليةالحكومةتمثلهالذيالحداثةتياربينصراعهومابقدر

المسلمين.الإخوانجماعةالوقتذلكفيسياسيّأيمثلهالذيالديني

لقومي:التيارا:لثأثا.3،312

فعلى.فلسطيننكبةمنالموقفمسألةفيالسابقينالتيارينعنيخشلفالقوميالتيار

هناكيكنلمأنهإلا(3)الفلسطينيةالنكبةعلىسابقِينقوميّينمُنَطرينوجودمنالرغم

والتيارالشيوعيللتياربالنسبةالحالهومثلماوشعبيسهشموليتهفيبلغقوميتنظيم

قبلالسياسيونضالههمهكلكانالقوميالتوجهذوالسوريالبعثفحزب،الديني

فلسطينقضيةيعولم،السوريةالقضاياعلىشيءكلوقبا!أولأوموجهأمنصئاًالنكبة

أما،الوحدويالنضالمنجزءهيفلسطينقضيةأنلهتبينحيثالنكبةبعدإلاتماماً

حربعلىسابقوجودلهايكنولم،النكبةوليدةفهيالعربالقوميينحركة

إثرمصرقيادةالناصرعبدجمالتسلّمبعدفعليّاًتبدأالتيارهذاأهميةأنإلا،(4)1948

.72.1(See: Richard P. Mitchell, 1993. The Society of Muslim Brothers. D)

.76-77.2(See ibid. pp)

الرببة،الوحدةرراساتمركز:انفكرية)بيروتوانعطافاتهاالربالقوميينحركة،التلسلطيسهيرانظر(3)

دار:توريب)رصانلاعبدجمالالجنرالثورة،أحمدلهميدرفت.د:أيفوانظر.55-54،ص(1،1996ط

194Y،الهدىرار:والقاهرة،الجيل ، 11vه؟،ص.

،\ط،العريةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالفلسطينيةللقضيةالقوميالبمد،إبراضإبراهيم.رانظر(4)

MgAV،39.7-49.وانظر:ص.Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, p
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التيارهذاوانضواء،1952سنةالعسكريينمنولىللة،بهقامالذيالعسكريالانقلاب

.(1)قيادتهتحت

للحداثةجديداًدفعاًالناصرعبدجمالبقيادةالمصريةالعسكريةالثورةأعطتلقد

إلىالفكريالتنظيرعليهيغلبنخبويتيارمنوحولتها(فيهاالاشتراكيالاتجاهوخاصة

الاتجاههذارائدالناصرعبدجمالويعد.(2)المواقعكليكتسحلطبيقيشعبيتيار

الثورةفلسفة:كتابهخلالمنالفكريالصعيدعلىسواءهرطَنُموالتوريالعسكري

العسكريةالثورةقيامأسباب،رأيهحسب-فيهبينحيث1954عامكتبهالذي

العربيالوطنداخلعسكريانقلابأفيَبدعمالعمليالصعيدعلىأو،ومبرراتها)3(

819انقلابمثل oليبيا)4(.في9691واليمنفي1962والراقفي

التيوالفكريةالسياسيةوالتياراتالعسكريةالأنظمةهذهرفعتهالذيال!تحعاروكان

رأيهمحسب-المتمثلالمباشروغيرإسرائيلمثلالمباشرالاستعمارمحاربةهو،تساندها

أنواعهبكلالتخلفومحاربة،الإمبرياليالغربمعالمتحالفةالرجعيةالعربيةالأنظمةفي

الحداثةعلاقةعلى.,Ufوماهذا؟تمفكيف.(3)والفكريوالاجتماعيالاقتصادي

بعد.فيماعليهسنجيبماهذافيبالدين

العربية،الوحدةدراساتمركز:)ببروتالفكريةوانعطافاتهاالعربالقومينحركة!التلسلطيسهيرانظر(1)

.3ه-34ص،(1،1996ط

،\ط،العربيةالوحدةدرالهاتمركز:)بيروتالوحدةوقضيةالعربالعسكريون،حمارمحدي.دانظر(2)

19 AV)،42.:وانظر.162ص.East Politics, pا!سddبمAlan R. Taylor, The Islamic Question in M

;Y)168ص،سابقمصدر،حمادمجدي:انظر

.631ص،السابقالمصدرانظر(4)

مركز:)بيروتالخارجيةوالسياسةالعقائدفيدراسة:الناعريالسياسيالتحليل،سليمالسيدمحصد.دانظر:(5)

.2،012"8ص،(2،9871طاالربيةالوحدةدراسات
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العسكريوناستخدمهاطالماوذريعةستارأهمَّ،إسرائيلطليعتهوفيالاستعماريعد

يرضلمأو،خالفهممنلكلتوجهاتهاموسهام،الشعوبأفواهلتكميماليساريون

منها:مظاهرعدةفيذلكتمثلوقد.سياستهم

وعلى،الاستعمارمحاربةالاشتراكيونالعسكريوناتخذ:الحزبيةالتعدديةمنع.\

سنةوردكماالعامةالحرياتوكبت،الأحزابلمنعوذريعةوسيلةًالصهيونيةرأسه

لأن(السياسيةالأحزابتعددنظامإقامةا"يجب:الناصرعبدجماللسالنلىع1959

الممولينخلالمنالباردةالحربميدانمصردخولإلىس!ؤديالسياسيةالأحزاب

يدململلشيوعيينالعداءأنإلا.(1)"الأحزابلتلكالأجانبوالشيوعيينالاستعماريين

القومية،مسألةحولوالشيوعيينالعربالقوميينبينالخلافمنالرغمفعلى،طويلاً

بينوالسياسيةالعسكريةوالتحالفاتالسياسيةالتطوراتفإنسابقاً،ذكرهتقدمكما

لاحقاًأدىقد،العالميةالشيوعيةراعيالسوفياتيوالاتحاد،العربيةالقوميةالحكومات

الماركسيبنمقولاتالعربالقوميينمعظمتبنيإلىوانتهى،النظر)2(وجهاتتقاربإلى

.1967سنةاليهودأمامالنكراءالعربهزيمةبعدوخاصةً

.بدأت.اليسار.اتجاهفيتطورمرحلةعاشتالحركة"إن:حبشجورج.ديقول

تموزوثيقةوضعحدإلىالتطوروتصاعدثار،-تحرر-وحدةشعار:بطرحالحركة

وأسبابهاالنريمةنتائجلمناقشةمحمومةحركةفيالمؤتراتاتوالت1:آخرويقول1967

واسعاًانتشاراًتاريخهافيالأولىللمرة...ربماالحركةشهد!وقد،منهاموقفوتحديد

وُصفتالتي،للحركةالسياسيالخطبتغييرالمطالبةوفيالتحليلفيالماركسيللمنهج

.222ص،سابقمصدر،سليمالسيدمحمد.ر(1)

.61ص،(9851،للننَرالمتحدةالدار:توريب)يبرلاالعالمفيالسباسيةتالاتجاص،خدوريمحد-دانظر!2)
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مواجهةأكبروتعد.(1)"لينينيماركسيحزبإلىومخويلها،برجوازيةشبهبأنها

فصائلهأكبرفيمتمثلأ،الدينيللتيارمواجهتهمهيالسياقهذافيالقوميةللحكومات

حملةًالقوميةالعسكريةالحكوماتحملةكانتفقد،المسلمينالإخوانجماعةوهو

إسصاعيلالفتاحعبدأمثالمنقياديهامنالكثيربإعداموانتهت،(2)استئصاليةشرسة

.(rقطب)وسيد

فلسطين،تحريرأنالعسكريونيرىالمخالفةْالأنظمةومحاربةالثورةتصدير.2

،ذكرهسبقوقد،الدينيةالجماعاتفيأولاًوالمتمثلةالداخليةالجبهةتصفيةيتطلب

لهكلامفيالناصرعبدعليهأكدماوهذا،تعبيرهمحسبالرجعيةالربيةوالأنظمة

منتظر.الرجعيانمسوالطابور،أولاًالرجعيينعلىأُخَلِّصحتىا"منتظرٌ؟961سنة

معركةُكِدَهبعدوتبقى،الخامسالطابورمننفسهاوتُطَهِّرُتتخلصالعربيةالشعوبأن

.(4)"قربتفلسطينمخرير

السودانفيالحكمنظامبمدةوبعده1958العراقيةالحكومةبإسقاطهذاأكدوقد

كلفيالنظاملإسقاطجهدهالناصرعبدجمالحاولكما،1962سنةالبمنبهمولحق

غيرالعربيةالبلدانإلىيدهطالتبل،ذلكفي(ْ)يفلحلمأنهإلاوالأررنالسعوديةمن

،اط،الربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعربيالقوميالفكرتطور،السامرائيسلوماللَهعد.د(؟،

.187ص،(1986

ة1ط!العربيةالأبحاثمؤسسة:)بيروت؟97901952يوليو23ونظامالديمقراطية،البثريلهارق:مثلأانظر(2)

1' AV)73.وانظر:.171ص.Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, p

،\طاوالتوزبغوالنثرللطباعةأزاددار:مالماورة)د.مذبحعلىالمسلمونالإخوان،طارقمهدويانظر(3)

.124ص،(1976ص

سابق،مصدر،الخارجيةوالشاسةالعقائدفيدراسة:الناصريالسياسياتحليل،سليمالسيدمحمد.د(4)

.21.ص

_11oص،سابقمصدر،الربالعسكريون،حمادمجدي.د(5) ru.
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التآمريةوبالعقلية.(1)هدضبالتاَمربورقيبةالحبيبالتونسيالرئيساتهمهفقد،لمصرالمجاورة

للدولالداخليةالشؤونفيالتدخلمشروعيةورأىالمسيرةالقذافيالعقيدواصلنفسها

الربية)2(.الوحدةإلى-زعمهحسب-يؤديذلككانإذاوإسقاطهابل،الأخرىالعربية

إلىالعواملمنسيأتيمامعأدىقدبالقوةالفكرةفرضومحاولةالتعنتهذا

أكثر.ينتشرلكيالدينيالتيارأمامالمجالوفتححععتهاعلىالعربيةالحداثةكشف

التخلض:محاربة.2لا3،302

العربيوالعالمالإسلاميالعالمتواجهمشكلةأكبرتزالولاالتخلفمسألةكانت

وبشريةٍ،طبيعيةٍثرواتٍالعالممنالمنطقةهذهامتلاكمنالرغمفعلى،الخصوصعلى

إلىسَيءمنوشحدر.وهناكهناتُرفعالتيالشعاراتدونالعالمهذازالما،عظمى

الحداثيالتيارقدموقد،نظرهوجهةمنكلٌالمتصارعةالتيارا!تناولتهاوقد،أسوأ

توقفأنهاحسبوامشاريعمبادئهممعتماشيا4ًوغيرهمالثوريينالعسكريينفيالمتمثل

منها:عدةجوانبالمشاريعهذهتناولتوقد،جذورهمنوتجتثهالتخلفهذا

هوالتقدموجهفييقفعائقأكبرأنالحداثيونرأى:والترلويالثقافيالجانب10

الداءاْدهلاجتثاثالسبيلأنورأوا.العربيةالمجتمعاتفيالسائدةالغيبيةالدينيةالثقافة

أمرين:علىعموماًيتوقفالعضالط

حسبيتسنىحتى!وتقليصهدورهاتحجيمالأفلعلىأوالثقافةهذهمنابعقطع.أ

الواقعفهمعلىقادراًيصبحوبالتالي،ومكبلاتهعِقالهمنالعربيالعقلتحريرزعمهم

يدعلىإغلاقهاتمالتيتونسفيالزيتونة،هييعنونهاالتيوالمنابعبه.والنهوضوتغييره

lioس!-ry, California: ABC1981ء(, The Middle East Political Diction21("كأأ ( See: Lawrence)

51110،.3.5،! edصاInformation Serv

.61هص،سابقمصدر،العربالعسكرلون،حمادمجدي(2)
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فيالعسكريةالسلطاتحاولتالذيوالأزهر،(؟)الليبراليالتوجهذيبورفيبةالحبيب

و.من،المساجدلهاتعرضتالتيالعملياتأخطرمنولعل.(2)دورهوتقليلتهمي!ثهمصر

هذاعَدَّحيثالجنوبياليصنفيالشيوعيالنظامبهاقامالتيتلكهيالعلماءمنفيها

التوحيدعنفيهاالكلاممنعوالذا!والرجعيةالتخلفتنشرخطيرةًأوكاراًالمساجدَالنظامُ

الفكرَبوصفهابعيدأوقريبمنالشيوعيةيصادمأنشأنهمنماوكل!والتشريع

إلىالأمربهموصلبل-الجنوبىِاليمنفي-باليميينتنهضأدنفيهايؤملالتيوالعقيدةَ

وقتل،السينصائيللعرضوأماكن!الماركسيةلتدرش!مراكزإلىالمساجدبعضتحويل

نظامحظر"وقد:العرشانيعوضيقولالأمر،هذاعارضواالذينالعلماءمنكثير

الكودنماصنعفيالخالقومعجزات،الروحيةللجوانبالتعرضالمساجدأئمةعلىالعصابة

علىالسحلمصيره...كانالمحظوراتلهذهوالخطباءالعلماءمنتجرأ...ومنوخلقه

ماذلكعلىمثالوأكبر.المدينةوحاراتأزقةكافةإلىالجامعنم...الناسمنمشهد

والخامسةالرابعةالمحافظتينفيوالواحديوالعوالق،حضرموتفيالمسلمينلعلماءحدتْ

السياراتمؤخرةفيبتوثيقهمالبلادتلكفيوخطيباًعالما155ًحواليالنظامسحلإذ

وقامت،الكهنوترجالوصفالضالةالعصابةعليهموأطلقت.الموتحتىوجرهم

.(3)ا"السينمائيللعرضوأماكن،الماركسيةلتدرش!مراكزإلىالمساجدبحويل

بإنشاءوذلكالعصروروح-قولهمحسب-تتماشى،جديدةثقافةنشر.ب

هذهأسهمتوقد،حداثيةأسسعلىالثقافةروُدووالجامعات،الحكوميةالمدارس

منكثيرأيتبنى،المتعلمينمنجديدجيلوخلق،التعليمنشرفيفللاًالمؤسسات

.57ص،(9881،والقوزلعللنشرالأمانرار:)بارش!تونسفيالهويةصراع،الجارالمجيدعد.د(1)

.91.ص،(1،9391ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)ليروت5291يوليو23ثورة(حمادمجدي.د:انظر(2)

،2طوالتر(للطباعةالصباحمطبعةت)القاهرةالجنوبياليمنفيالثيوعيالإرهاب،الرشانيعوض(3)

-i.3،؟.6-1.صه،(1979 T-?.
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العلميةالطفرةتحدثلمالمتعلمينعددفيالزيادةهذهولكن(1).الحداثةتعاليمعناصره

منوالنشاطالعافيةروحفيهاوتبعثكَبْوتها،منبالأمةتنهضالتيالمطلوبةالنوعية

سوءبفعلأسهمدَهلالتعليممنالنوعهذافإن،ذلكمنالعكسعلىبلجديد،

العربيتدميرالإنسانفي4الفكرةوفرض،الفرديةالسلطةممارسةفيوالرغبة،التخطيط

فكرهفييعتمد،وحضارتهلتراثهمُعا،؟!،لهويتهفاقداًتابعاًإنساناًوجعله،وتهميشه

.(2)الغربمنيأتيهماعلىشيءكلوفي،وملبسهوغذائه

العرببلادفيالتعليممنالنوعهذانجاحعدمفيصبورامحمديرىكماوالسبب

التعليم،منالنوعهذانقلواعندماالعربأنهو،الغرببلادفينجاحهمنالرغمعلى

ففي.الإيجابيةالمواقفوالعلماءللعلميعطيالذيٍالاعتبارمعهينقلواأننسواالغربمن

فيموضوعيّاًالمتمثلبالاحشراماهدَّوزو،عصريةجامعةًالغربخلقالذيالوقت

هوالعصريةالجامعاتبناءمنالعربغايةأنتجد،الأستاذوحرية،الجامعةاستقلالية

مهمتهالذيالأكاديميالبوليسمنتنظيماتٍبإحداثوذلك،ومراقبتهالعلمتسييس

الثىِالقضايافيرأيهموإبداءأفكارهمعنالتعبيرمنومنعهم،والأكاديميينالطلبةمراقبة

منوانتشالها،الأمةنهضةفيتعلصوهماتوظيفمنبالتاليومنعهم،الأمةواقعتمس

.(3)والتخلفالجهلبؤرة

قدالحديثةالتعليميةللإدارةبالأحرىأو،التعليملمستوىالمترديالوضعوهذا

الأمةلإرادةمعاكساتجاهفيتسيروجعلهامحتواها،منالتعليمعمليةإفراغإلىأدى

فقد"فالعلم:صبورامحمدتعبيرحدعلى،ومصداقيتههيبتهيفقدلأنبالعلموأودى

(N)يولبو23ثورة،حمادمجدي.رR OY(،ص!سابقمصدرNAY.

المعهد:المماصر)فيرجينياالعربيالخطاب،إسماعيلفادي،لكسابمقدمتهفيالعلوانيجابرطه.دقالهماانظر(2)

.6ص(01111%17،الإسلاميللفكرالمالمي

دراساتمركز:)بيروتوالسلطةالربالأكاديميونالعربيالمجتمعقيوالسلطةالمعرفة،صبورامحمد.د:انظر(3)

.174ص،(144Y،\ط،الربيةالوحدة
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ولحالةللتعليمالمترديالوضعهذاأدىوقد(1)ا"علميغيرسياقحبيسلألهمصداقيته

إلىالقسريةالتحديثوطأةتحتالعربيبالمثقفدفعت،خطيرةنتائجإلىعموماًالمثقف

الاَتية:الخباراتأحدتبني

فيبالانخراطإماوذلك،السلطةمهادنةمقابل،العلميةرسالتهعنالتخلي.

كانمنيجازَىوبالتاليوحصايتهاعنهاوالدفاع،ومخططاتهابفلسفتهاوالتيشيرسلكها

بوساطته،فيهاالنفوذصاحبويصبح،العلصيةالمؤسساتفيالعلياالمهامكذلك

حفاظاً،السلطةمعارضةجدوىبعدميقنعأنواما(2)،تُمغعأووالمنحالوظائفتُعطَى

عندأجيراًيكونأنلهالأفضلفمن،يكن"ومهما:صبورامحمديقولوظيفتهعلى

نأولاشك.(3)"الجامعيينبينالمتفشيةالبطالةبسبب،شيءأييكونألاعلى،الدولة

الأستاذ،كرامةتجرحرحمنهاتحتالأكاديميوبقاء،السياسيةللسلطةاكبعيةهذه

عنفضلاً،مشاكلهحلعلىيقدرلامهزوماًفرداًوتجعلهوتطلعاتهإب!اعهمنُّدُحَتو

(t)0110.وكبريائهالأستاذكرامةتجرحالقمعيةالتبعيةوهذه11أمتهمشاكل

أمتهتجاهلمسؤوليتهفاهماًواعياًمثقفأبوصفهبهأُنيطتالتيرسالشهيعيأن.

.ًاّيبرعمثقفاًبوصفهموقعهمنعنهالدفاعفيأميناًيكونأنفلابد،تجاه!واجبوعليه

زريق:نيط!نطسقيقولكماأساسينِنِنيَدغُبتتخذ!بعهدتهأنيطتالتيوالوظيفة

السلطاتتدخلمنحمايتهافيالمشاركةأو،الجامعةحمايهَهيالأولى"الوظيفة

،ب!سحفمفكراًلامناضلاً،المثقفيكونأنهذاومعنىالسلبيةالهؤثراتمنوغيره

ذلك.غيرإلىأو،التشريدإلىأوالنفيإلىأوالسجنإلىبهيذهبفدالنضالىوهذا

.177ص،سابقمصدر(والسلطةالعربالآكاديميونالربيالمجتمعفيوالسلطةالصرفة،صبورةامحمد.د(1)

.111صاالسابقالمصدر(2)

.221ص،السابقالمصدر(3)

.7Aصاالسابقالمصدر(4)
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)الأكاديمي(بهٌيفِرَحف،والوطنيةالجامعيةالحريةعلىالحفاظفهيالثانيةالوظيفةأما

.(1)"امسؤوليةدونمنصحيحةحريةلاإز،المسؤوليةبحسالمنحلينأوليكودنأن

معارضصوتإيجادفيًاّمهمدوراًىّدأقدالأكاديميينمنالنوعهذاووجود

فيحدثمثلمامعهااشتباكاتإلىالأحيانمنكثيرفيأدى،الحكومةلتسلطرافض

19سنةالسودان 6 f،الخرطوملجامعةالجامعيالحرمباقتحامالحكومةقامتعندما،

الأساتذةمنعددباستقالةدفعالذيالأمر،آخرينواعتقالبعفالطلابوقتل

.(2)الجامعةاسمَقلاليةعنودفاعاً،التصرفهذاعلىاحتجاجاً

الاحترامحيثالغرببلادإلى،نسَالاالوضعهذامنفراراًبنفسهيهاجرأن.

الأدمغةلهجرةالرئيسةالدوافعبينمن"إدتوتقديرهالمثقفيهىبجهودوالاعتراف،والتقدير

.(3)"بلدهفيالعربيالمثقفيلقاهالذيالاعتبارفيالنقصرهو،الغربمخوالعربية

ببنالسياسيةللصراعاتمسرحإلىالجامعةتحويلإلىالمتأزِّمالوضعهذاأدىوقد

المسلميناللإخوالنفيمتمثلاًالدينيالتياروبين،فصائلهابكلالحداثةبين؟الفكريةالقوى

شرسةًمواجهةً-العلمانيةالحداثةآُطُرضمن،الثوريالعربيالنشاطوجدالوضع"لهذا

فيولكنفي)القومية(ليستهناالقوميالفكرمشكلةإن...الدينيةالإخوانحركةقِبَلمن

في،العربيالوسطفينفسهاخلالهمنطرحتالذيو)اللاتاريخي(نزوعها)اللاتراثي(

الخناقتضييقمنالإخوانحركةنّكمالذيهوالسلبيالموقفهذا..غيرهوفيالسودان

.(4)ااالعربيالثوريالفكرتياراتعلىوالجامعيالطلابيالوسطفي

.77ص،سابقمصدر(صبورامحمد.دعننقلا(1)

للطباعةحزمابندار:.م)د.المستقبلوآفاقالقاريخيالمأزقوالسودانحمد(حاجالقاسمأبومحعدانظر:(2)

.؟68ص،2ج،(2،1996ط(والتوفحوالتر

.031ص،سابقمصدر،عبورامحمد.د(3)

.332-033ص،2ج،سابقمصدر،ال!اريخيوالمأزقالسودان،حمدحاجالقاسمأبومحمد(4)
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للتخلفمحاربتهافيالعربيةللنهضةلابدأنهالحداثيونيرى:الاجتماعيالجانب02

عقدةمن،العربيالإنسانتحررحديثةجديدةثقافةمن،أوالاقتصاديالسياسي

عمليةالتحديثعمليةتبقىالعمليةهذهبدونإذعصرياً،إنساناًوتجعلهالموروث

ماقضيةهيكبيراًاهتمامأوأَوْلَؤها،عليهاركزواالتيالأموربينمنوكان،سطحية

الشريعةقوانينعليهافرضتهاالتيالباليةالتقاليدأغلالإصرمن،المرأةبتحريرهْوَمْسأ

تعيد-التيالوضعيةالقوان!تنَسعلىجاهدينعملوالذا،الزمنمنررحاًالإسلامية

أحديقول،الرجللأخيهامساويةًوتجعلهاحقوقهاوتمنحهااعتبارهاللمرأةرأيه!ا-ح!سب

الشخصية،للأحوالولموحدمدنيعربيقانونوضعِإلىالتوصلضرورة"ب:الحداثةدعاة

لتغيير،الوحيدةالإمكانيةتكمنذلكفيلأن،علمانياَيكونأنمجبالمدنيالقانودتوهذا

.(1)ا"الفعليةالمساواةاتجاهفيوالرجلالمرأةبينوزاتيّاً()اجتماعياًالعلادةفيفعلي

هيالتيالربيةالمرأةواقعبتبريرالمتدينينقِبَلمنيجابَهلمالعلمانيالفكروهذا

الإسلامتعاليمإلىالعودةإلىبالدعوةبل،الاجتماعيالحيفمنشيئاًتعانيفعلاً

العحيح"والمنهجكرامتهاوصونالمرأةلحقوقحقيقيضمانفيهاالتي،الصحيحة

جورفيهاالتيالإسلاميالمجتمعفيالعاداتموروثمنيستقيأنبنبغيلا،للعلاج

وقوانينه،عاداتهفي،الإسلاميالمجضععنالغريبالغربيالنمطمنولا،المرأةعلى

الإسلامبهجاءماعلىالمؤلسَّسِالإسلاميللفكرالجذ!لةبالحلوليكونأنينبغيولكنه

قَّبطو،الحداثيونبهانادىالتيالقوانينبينمنوكان(2)"الهاوتحريرالمرأةتكريممن

هي:الإسلاميةالقوانينمنبدلاًالربيةالأقطاربعضفيبعضها

حقينتقصنظامالإسلاميالإرثنظامأنالحداثيونيرى،الإرثفيالمساواة01

،(2،1993!،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعربيةالوحدةحركةفيودورهاالمرأة،مكيعباس(؟)

.Ill<11،110.ص

.22ص،سابقمصدر،تونسفيالهولةصراع،النجارالمجيدعبد.د(2)
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الواجباتفيالجنسينبينالمساواةإلىتدعوالتيالعصروروحيتماشىولاالمرأة

كرامتهاللمرأةيحققجديدبنظام،الموروثالنظامهذاتغييروجبلذا،والحقوق

بعضصراحةًتبنتقدالعربيةالأقطارمنكثيراًأنمنالرغموعلى،إنسانيتهاويراعي

تونسفيحدثمثلمابالأسرةيتعلقفيماوخاصةً،الغربيةوالتشريعاتالأنظمة

بل،ذلكعنراضينغيرالحداثيينأننجد(1)()الجنوبيالديمقراطيةواليمنوالصومال

،الإرثفيالمساواةذلكفيبما-رأيهمحسب،والمساواةالتحررمنبالمزيديطالبون

فينموذجاًتعدالتيالتونسيةالشخصيةالأحوالمجلةعلىمعلقاًأحدهميقولحيث

،والمرأةالرجلبينالمطلقةالتشريعيةالمساواةاتجاهفيمراجعتهااليوما"يتأكد(2)الحداثة

.(3)"...بالمواريثيتعلقفيماوخاصة

أنهالحداثيونرأىالتيالجوانبمنآخرجانبوهذا،الزوجاتتعددمنع.ب

تجاهللحيفمصدر-تعبيرهمحدعلىهيإذ،المرأةواسترقاقتخلفمظاهرمنمظهر

القوانينفأصدروا،الزوجاتتعددمنععلىفصائلهمبكلالحداثيونعمللذا،المرأة

الزواجتعدد"!إن:يأتيماالتونسيةالشخصيةالأحوالمجلةفيجاءحيثذلكتمغالتي

يعاقبالسابقالزواجعصمةفكوقبلالزوجيةحالةفيوهوتزوجمنكل.ممنوع

العقوبتين،بإحدىأودينارألفوآربعونمئتانقدرها()غرامةوبحظيةعاملمدةبالسجن

نظرفييعدالرأيهذاأنإلا(4)."...القانونلأحكاح!طبقاًيبرملمالجديدالزواجأنولو

الوحدةدراساتمركز:توريب)ررحتلاوتطلعاتالواقعنقلببنالربيةالمرأة،النجارسلمانباقر:انظر(1)

.147-146ص،(\449،\ط،العربية

.92-91صشقير،حفيظةأنظر:(2)

.9صا،سابقمصدر،الهويةصراع،النجارالمجيدعبد(3)

مركزنظمهااقيالفكريةالندوةومناقشاتمجوث"ا،العربيةالوحدةحركةفيودورها"المرأةشقير،حفيظة(4)

.99ص،(3،9391ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروت)الربيةالوحدةدراسات
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امتهانٍمنالتعددفيهنالكليسأنهويرى،الحقائقعلىالتجنيبابمنالديتيالتيار

إليهيُلجأولا،مشدرةبشروطمُحاطقانونيرصيدهوبل،الحداثيونيرىكماللمرأة

.(1)المعينةالحالةلتلكسبيلخيرالتعددفيهايكونالتيالحالاتفيإلا

تحديثمسألةحولعموماًالحداتييناتفاقمنالرغمعلى:الفكريالجانب03

فييمثلالذيالدينيالتيارضدواحد،خندقفيعملئاًووقوفهم،العربيالمجتمع

الناحيةمنتجدهمفإنك(2)،الانحطاطوعصوروالظلاميةوالتخلف،الرجعيةنظرهم

الغربيةالمدارسأيومن،الفكرذلكمصدريةحولإجنهمفيمااختلافاًأشد!الفكرية

فيالمستجدةالقضايابعضحول،الموالهَففيخلافٌطبعأذلكعنوينتج،يستقى

فريقكلحاولفقدعليهوبناغ،الفلسطينيةالقضيةحولبنامركماالعربيةالساحة

تطورهوالمحورهذافيإبرازهنريدوما،لذلكالفرصةسنحتكلما،رخَالااستقطاب

الماركسية.مقولاتنهايتهافيوتبنيهالفترةهذهفي،المهيمنالقوميالفكر

أطوار:بثلاثةعموماًالفكرهذامرلقد

!1954سنةكتبهالذيالثورةفلسفةالناصرعبدجمالكتابويلخصه:الاؤل

فيحقهفيهايسترسياسيةثورة،بثورتينيرالمصريالشعبأنمؤلفهفيهبينوقد

العدالةفيهاققَحُت،المجتمعطبقاتبيناجتماعيةوثورة،بنفسهنفسهحكم

الفرد)1(.البطلبقيادةالشعبيةالثورةفهيذلكوسائلأما.(3"الاجتماعية

.93ص،سابقمصدر،العويةصراعاالجارالمجيدعب!:انظر(؟)

.358ص،المعاعرالربيالمجمع،بركاتحليم:أيضاًوانظر.57ع،السابقالمصدر:انظر(2،

.161صسابقمصدر،العربالقوميبنحركة،النلسهيرسلطى:انظر(3)

.124-117ص)4(المصدرالسابق
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فيهبرزالذي،الوطنيالميثاقبصدور219lحدودفىِفيبدأالثانيالطورأما

والاشتراكية.الثورةمبدأيعلىالتركيز

بوصفهاالنواةالدولةإلىتحتاجالتيالعربيةالوحدةلتحقيقأساصٌشرطٌفالثورة

شرطعبروذلك،وتصديرهاالربيةالأقطاربقيةإلىوانتقالهاالوحدةلانطلاقمركزاً

الثورية.الطليعةهيالتيوهوالنُخبةاَخر

وهي،الإنتاجوسائلكلعلىالعربيةالشعوبسيطرةعندهمفهيالاشتراكيةأما

الاقتصاديةللمسألةالوحيدوالسبيلالمخرجوهي،الواقعفرضهاتاريخيةحتميةعندهم

بذلكمبتعدين،الماركسيةالفلسفةمنخُطوةالتصوربهذامقترلين،الاجتماعيوالتقدم

الناصرعبدجمالوأكد4للقوميةمنافياًعندهمأصبحالذي!الدينعنأكثرخطوات

القوميةجعلحيث،الدستوربتعديلعمليّاًذلكوحَسَمَ،الدولةعَلمنةعلىتامبوضوح

.(1)التشريعاتباقيعليهتنبنيالذيوالمحورالربيةالأُخُؤَةعليهتقومالذيالمبدأهي

النصفالقوميينبقيادة،الحداثيالتياربينالفترةهذهفيالصراعاحتدموقد

بوادرفيهابدتوالتي،المسلمينبالإخوانالمتمثلالدبنيالتياروبين،متمركسين

خارجوخاصةً،الإخوانيالمدأماموانهزامهالقوميللتيارالمبكرالفكريالانحسار

الذيالتكتيكيالخطألنايصور،السودانيينالاشتراكيبنالعروبيينأحدهوفهامصر،

أفكاراًاعتناقهمالمقابلوفي،للدينالمباشرةمهاجمتهمفيعموماًالحداثيونارتكبه

الموضوعيةالشروطتهيئةدون،الرليالمجتمععلىتطبيقهاومحاولة،جاهزةًحداثيةً

"كانوا:يقولالمسلمينالإخوانلهجماتفريسةًيقعونجعلهممما،لذلكالمناسبة

خصائصهاضصن،السودانفيالعروبةغيرمستجلبةلعروبةذاتيتصورإلىيعمدون

ثمومن،نفسهالسودانفيوتاريخيتهااهِتَّيِثارتخارجأي،السودانيالواقعفيالجدلية

.13.-261ص،سابقمصدر،العربالقويينحركة،التلسهيرسلطي(1)
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فينفسهاتكشفأنالمنظماتهذهتلبثلاثم،عدميمفهومعبركاملةًمرحلهًتحرق

الفكرينمحاصرةفعلاًاستطاعواقدالإخوانأدتولرى.(1)"االإخوانهجماتأمامالعراء

محاصرةالإخواناستطاع"ا:يقولعلمانيتهمامؤكدينوالشيوعيالثوريالعربيالقومي

الفكر،ذلكتركيبفيواللاتاريخيةاللاتراثيةالثغرعبرالثوريالعربيالقوميالفكر

الصراعهذانمضو.(3)"السودانيالشيوعيالحزب...وكذلكعلمانيتهعلىمؤكدين

الأسسزعزعةوبدايةِ،الواقعأرضعلىشعاراتهمتحقيقعنالحدائيينوعَجْزِالعنيف

ليدخلاليهورأمام1967عامهزيمتهمتأتيفكرهمالقوميونعليهابنىالتيالفكرية

والارتماءالتشرذمعهدالثالثالطوروهوجديداً،طوراًعموماًالحداثيالفكرُبها

الشيوعي.الفكرأحضانفيالكامل

حاداًونقاشاً،سريعةًتطوراتٍالربالقوميينحركةشهدت9691"عاموفي

(حزيرانقبلماإلىالرجوعفيالكبيرأثرها1967لهزيمةفكانمنطلقاتهابخصوص

ولحركة،للناصريةالقوميةالخظريةفيالأسسداخلالنريمةأسبابعنوالتفتيش

للمنهجواسعاًانتشاراًتاريخها،فيالأولىللمرةربماالحركةشهدت...وقدالقوميين

شبهبأنهاوصفتالتيللحركةالسياسيالخطبتغييرالمطالبةوفي،التحليلفيالماركسي

الستارلتسدل1967هزيمةتأتيوهكذا.(3)!.لينينيماركسيحزبإلىوتحويلهابرجوازية

ومحاربةوالاشتراكيةالوحدةشعاراتوبقيت،آمالهمالعربعليهاعفقطالمامرحلةعلى

على،النائمونوصحاالأحلاموتبخرتلهامعنىلالافتاتبحرد،والرجعيةالتخلف

"اولكن:واللامبالاةالإحباطمرحلة،جديدةمرحلةفيبذلكليدخلواعليهنامواماأ،صوأ

.33هص،2ج،صابقمصدر،التاريخيوالمأزقالسوران،حصدحاجسمالقاأبومحمد(1)

.33؟،2ج،السابقالمصدر(2)

مركزنظمهاالتنالفكرلةالندوةوماقشاتمجوث،"العربيالفوميالفكر"تطوراالسامرائيسلوماللهعبد.ر(3)

.187ص،سابقمصدر،الربيةالوحدةتاس!ارد
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"الإحباط"مرحلةفيالعربفدخل،الحلمأجهضتا؟67هزيمة

.(1)اليومإلىقائماًامتداداتها

51

بعضزالماالتي

لثالثالمحورا2040

صراعمنتبعهاوما،1967عامالعربيةبالنكسةرأيناكماالثانيةالمرحلةانتهت

جمالقائدهابموتفعليَاًانتهتالمي،المرحلةهذهقادالذيالقوميالتوجهداخلحاد

لسابقتها.نتيجةًُّدَعُت!جديدةمرحلةفيلندخل1970سنةالناصرعبد

!الفترةهذهفيوالمتصارعةالفاعلةالتياراتهو،المرحلةهذهفيإبرازهنرلدوما

.الصراعزلكعلىالمترتبةوالنتائجظهورهاوأسباب

:الأشباب:أولأ.2،041

نكسةعنبعضهاالمترتبالنتائجتلكبهانريدإنماهناالأسبابعننتحدثعندما

العربيالمجتمعتحولفقد،رافقتهاالتيوالمظاهرالمرحلةهذهعمقفيوامتداداتها1967

السياسيةالمستوياتكلعلىالأسوأنحودرامثاًتحولأالحداثيينبقيادة1967نكسةبعد

.(2)والاجتماعيةوالاقتصادية

أمام،الخصوصعلىمنهموالقادةالربانهزم(السياسيالمستوىفعلى.\

اتفاقيةذلكبدايةوكانتاليهود،معوالتعايشالصلحبمبدأنهائئاًورضواإسرائيل

بإسرائيلالكاملبالاعترافوانتهاء(3)الساداتأنورالرئيسبتوقيع1979ديفيدكامب

،2ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:المعاصر)بيروتالربيالفكرإشكاليات!الجابريعابدمحصد.)(1)

-.42.43:؟.وانفر80ص،(؟995 Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, pp

مركزنظمهااليالفكرلةالندوةومناقشاتبحوث،الربية"الوحدةحركةفيودورها"المراْة،لطفيسهير.دانظر(2)

2ص،سابقمصدر!المربيةالوحدةدراسات r

،اط،العربيةالوحدةدراساتمركز:توريب)(راوجلاو)القريةالعربيوالوطناْوروباخضر،بثارة.د(3)

Mr)،7ص!AA.8.:وانظر.Alan R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, p
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دعاوىتراجعتذلكمقابل.وفيبالقوةالشعوبعلىوفرضهمعهاالتطبيعوقبول

منهاقطركلوأصبح،العربيةالدولبينالضيقةالإقليميةنعرةونمت،الربيةالوحدة

الحبيبيقولطواَخر.قطربينالثقافيوالتمايز،القومسِةالخصوصيةأنغامعلىيغني

أقدممنذ"تونس:1974سنةلهخطابفيالسابقتونسرئش!بورقيبة

عليهاضِرْفَتالتيالعهودحتىشخصيتهاعلىالحفاظشديدةدائماًتناكء..روصعلا

اللبناني،تحدثنفسهاوبالعقلية(1)."اهيلعالدخلاءديناعتناقعلىوتحملجديدةلغةً

منهاواحدةكلتميزالتيوخصوصياتهاقومياتهمعنوغيرهم،والمصري،والمغربي

تقبلأن-قولهمحسب-حالبأييمكنلاالتيالأخرىالعربيةالقومياتباقيعن

لاًاثَبَعالقبيلذلكمنمحاولةأوعملأفيَوعَذُوا،واحدةمظلةتحتوالوحدةالدمج

.(2)ورائهمنطائل

فيوالتدخل،الربيةالأقطاربينوغيرهاالحدوديةالمشكلاتكثرتفقدعليهوبناءً

سواء،والاشتراكيالقوميالتوجهذاتالدولجانبمنوخاصةببعضبعضهاشؤون

وليبيامصربينالاشتباكاتزلكأمثلةومن.الأخرىالنظممنغيرهاضدأمبعضهاضد

قفصةمدينةأحداثيسمىبماتونسفيالعنفأعمال!ليبياومساندة،1977اعا

بورقيبة.بنظامللإطاحةعندهاالمدربينبعفالمسلحينليبياأرسلتعندما،1981

الشعوبتلهيةهوغالباً،والأزماتالصراعاتهذهمثلافتعالمنوالقصد

والعدالةوالرفاهالتنميةتحقيقفيوالفشلالعجزوإخفاء،الحقيقيةهمومهاعنوصرفها

تقعمأساةاَخرولعل.(3)العربيةالحداثيةالحكوماتبهاتبجحتطالماالتي،الاجتماعية

.14ص،سابقمصدر،اجتصاعياستطلاعيمجث،المعاصرالمربيالمجتمع،بركاتحليم.د(1)

.14،44(4.صاسابقمصدرالمعاعر(العربيالمجتمع،بركاتحليم.دانظر(2)

العربية،الوحدةدراساتمركز:توريب)ةيرعلاالنظمفيالشاسيالعنفظاهرة،إبراهبمتوفبقحسنين.ر(3)

.30.،381ص!(1،1992ط
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وتفرقةدمارمنخلفتهوما1990سنةللكويتالعراقاجتياحهيالحقبةهذهفي

والسيطرة،المنطقةفيمباشرةًبالتدخلالخارجيةللقوىفرصة!اتاحة،الربيللصف

شعوبها.)1(وإذلالمقدوراتهاعلى

فشلتالتيالمجالاتأكثرمنفإنهالاقتصاديالمستوىأما،الاقتصاديالمستوى02

نقتصرعدةنواحفيالربيالاقتصادمأساةوتبرز.تطويرهفيالحداثيةالعربيةالأنظمة

المعدنية.والثروةالبشريةالثروة،منهااثنتينعلى

إلاذلكوماخبرائهمنديدعلاًاّيونسالربيالعالميخسرالبشريالصعيدفعلى.أ

1973-1972واحدةسنةخلالففي4المتخصصاحتراموعدمالتخطيطسوءنتيجة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىوالعراق،وسوريا،ولبنان،والأردنهمصر،منهاجر

أشاروقد.الدقيقوالعلميالفنيالاختصاصذويمن113".منهم،خبيرا18623ً

19سنةالإماراتفيالمنعقدالعربالترليةلوزراءالرسميالتقرير VVنسبةأنإلى

الذيالوقتفيهذا،%2.بالمهندسينونسبة%2بهتقدّرالعربالأطباءمنالمهاجرين

منأكثرمنهاهاجرالتيسوريافمثلا،الأطباءنسبةفيكبيراًنقصاًالبلدانهذهفيهتشكو

فيأما،مواطن2310لكلواحدطبيبإلاعندهايوجدلاالغربإلىطبيب5530

إلايوجدلاأنهإلى1981إحصاءاتأشارتفقد،ذلكمنأفظعفالأمرالسودان

.(2)مواطن0880لكلواحدطبيب

بلغقدالغربيةأوروبةفيللعملالمهاجرينالربالعمال!عددأنآخرتقرير!لقول

عددهميصلأنالوقتذلكفيالتقريرهذاويتوقع،المليونونصفمليونا19V1ًسنة

.29ص،سابقمصدر،والجوار()القرلةالعربيوالوطنأوربا،خضربشارة.د(1)

المؤسة:)بيروتالعربيةالنهجربةعلىالنركيزمعوالتقدمالتخلفففية،فظميعمرجمالوممِض.د)2(انظر

.6صلا،(5991،؟طوالنئمر،للدراساتالربية
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وحامليومهندسينأطباءمنالمتخصصيننسبةوأنمليوناً،؟5إلى2...سنة

.(1)ًاّدجعاليةالعلياالشهادات

بطرقتُستغَللافإنها،وفرتهامنالرغمفعلىالمعدنيةالثرواتصعيدعلىأما.ب

بينمَسْقُتماغالباًال!رواتهذهفعائدات.والخارجيالداخليللنهبمحلفهي،سليمة

شركاتهاطريقعن،العظمىالغربيةالدولوبينوحاشيتها،الحاكمةالطبقة

النفطيةالدولبعضودائعأنإلىالكويتيةالإحصاءاتبعضأشارتوقد"2)،وبنوكها

141بيقدّربمام1977سضةبلغقدواليابانوأوروباالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وأضاف.الغربيةالدولهذههيالنفطعوائدمنالحقيقيالرابحأنبمعنى(دولارمليار

تقدرم1978وم1974بينالعربيالأوبكلدولالنفطعائداتأن4نفسهالتقرير

بعضَُرَّدَقاشهلاكيةبفائعلشراءمنهادولارمليار54"صرفَمدولارمليار55.ب

هذهباعقدالغربأنبمعنىدولار،مليار250يتجاوزلاالحقيقيئثمنهابأنالخبراء

النفطهذاتشتريالتيهيالغربيةالدولىبأنعلماً،الحقيقيثمنهابضعفالبفائع

،(3)وآخراًأولاًالمستفيدةفهي،مضاعفةبأثمانبضائعهاتبيعالتيوهيزهيدةبأسعار

،والحرمانوالفقرالفاقةيعيشونفإنهمالعربيالشعبأفرادعامةإلىنظرتإذاأما

.(4)غدهمبهيفاجئهمماذايرفونولايومهميصارعون

فنتائج،كثيراًالسابقينالجانبينعنيختلفلاالجانبوهذا،الاجتصاعيالجاتب03

(1)

(r)

(U

خططفيالإنمائيةللاتجاهاترراسة،والافرلةالتكامليةواتجاهاتالرلهالتميةخطط،الحمصيمحمود.دانظر

الوحدةدراساتمركز:،)بيروت؟1960،980،العربيديالاقتصالتكاملإزاءالمعاصرةالعرببةالقنمية

.239ص،(1986!4ط،العربية

.91ص،سابقمصدر،المعاصرالعربيالمجتمع،بركاتحليم.د

.27،48ص،سابقممدر،نظميعمرجمالوميض.رانظر

"المرأة،لطفيسهير:وأيضأ.19018ص(سابقمصدرالمعاعر!العربيالمجتصع،بركاتحليمدكورانظر

.21هص،سابقمصدر،الندوةومناقشاتبحوث،"العربيةالوحدةحركةفيودورها
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لاالعربيوطننافيفالحداثةنظر.ذيعلىتخفىلاالربيالوطنفيالسلبيةالتحديث

فقدجابرطهيقولكماذلكمنالعكسعلىبل،المسؤولالمفكرالحرالإنسانلناتخلق

وتجاوز،إنسانتهوتدمير،وكرامتهإرادتهوتحطيمالعربيالمواطن"تجهيلفيآسهمت

والتكنولوجيةوالغذائيةالالهتصاديةالتبعيةفييتمرغوجعله،هولتهوتشويههتراث

.(1)"االغربيينمنمستغليهعنيستغنيأنيستطيعلابحيث،والترلويةوالثقافيةوالفكرية

إلىوأحالتهالربيالإنساننفسيةدمرت،والتنميةوالتقدمالحداثةباسموهكذا

عليهترطِمسو(ةينَالاحاجاتهبتأمينمشغول،أمرهعلىمغلوب،عاجزحائركائن

الأوليتعلق،التاليينالمئالينضربذلكعلىللتدليلويكفي،(2)والجشعالفرديةقيم

:بالحرياتوالثانيبالمرأة

يقولوناكماوتحريرهاالمرأةوضعتغييرعلىسابقاًرأيناكماالحداثيونعمللقد.أ

عدمانكشفماسرعانالدعوةهذهأنإلا،الموروثةالدينيةالتقاليدقبضةمن

تناضلالتياليسارياتإحدى،السعداوينوالبشهادةوهذاالعربيةللمرأةصلاحيتها

العاريةوالرقصاتالجنسأفلام"عرضإن؟حداثيمنظورمنالمرأةحقوقأجلمن

وعرض،والتلفزيونالراديوفينهارليلوالمطرباتالمطربينوتأوهاتالنساءوأجساد

وحدهاتحلأنالمصريةالبنتعلىيصبح،المجلاتصفحا!فيالعاريةوالنهودالأفخاذ

بالجنسالصارخةوالأصواتوالصورالأفلامبهذهتتشبعأنعليها،الصعبةالمعادلة

حسبالأمثلمقترحةًالحلتقولثم"ا...اهبتتأثرألانفسهالوقتفيوعليها،والشبق

بالرجلالمرأةمساواةوإن،رأسماليمجتمعفييحدثأنيمكنلاالمرأةتحرير"إن:رأبها

للفكرالعالميالمعهدالمعاصر)فرجيفيا:العربيالخطاب،إسماعا!فاديكتابمقدمة،العلوانيجابرطه.د(1)

.6ص،(1،1991ط،الإسلامي

الرليالمجمع.بركاتحليم.د.160!؟4ص،سابقمصدر،المعاصرالعربيالخطاب،إسماعيلفاديانظر(2)

.91ص،سابقمصدر،المعاصر
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ماأولفإنولهذا،وطبقةطبقةوبين،وفردفردبينيفرقمجتمعفينحدثأنيمكنلا

النظاممنكلهالمجتمعمخريرمنجزءهوإنماتحريرها،أنالمرأةتدركهأنيجب

الذيوإنما،السيدةهذهتقترحهالذيالحلليسالكلامهذافييهمنافما""ا(.الرأسمالي

الحداثية.الأنظمةظلفيالسيئةوالمجتمعالمرأةحالةهويهمنا

تعدولا،وغيرهاوالاشتراكيةالديمفراطيةشعاراتمننسمعهمافإنالحرياتأما.ب

وانتشارالحرياتفكَبْتُعكسها،الواقعنجدماغالبأجوفاء،شعاراتمحردتكونأن

للأنظمةالواضحةالسماتمنهي،مكانكلفيالرأيأ!محابوملاحقةالدكتاتوريات

الإنسانيلاقيهالذيالاضطهادعلىوكمثالعنها.وتنافحالحداثةتتبنىالتيالحديثةالعربية

في"هناك:صبورامحمدذكرهماالحداثيةأنظمتهمن،صالخصوعلىوالمفكرعموماًالربي

المؤسساتأبوابلهميفتحونهناكفيقمعونهم.هنا،أما،علماءهميحترمونالغرب

العلمرجاليكرمونهناك.السجونأبوابلهمفيفتحونهناأما،والاكاديميةالعلمية

عندماأو،الجامعيحرمهمفيحتى،لمراقبتهمالبوليسيرسلونوهنا،والجزاءبالاعتبار

انتهىوهكذا(2).".المنفىإلى-عودةدونمن-ذهابتذكرةلهميحتجزون،عليهميتكرمون

بالنخبةالثقةوفقدان،بالاغترابالإحساسإلىالأخصعلىوالشبابككلالمجتمع

العلمانية"أخفقت:فادييقولوكما(3).والواقعالأملبينبالفجوةوالإحساسالحاكمة

الحفكلثوما،العربيالتقدمتجربةفيككلالحداثةإخفاقمنجزءوهذا،العقلانيةأخفقتكعا

الاقتصادية،والتبعية،والطوائفية،والقبائلية،الإقليميةوالحروبالثقافيوالتغربالسياسي

.(4)"الكليالإخفاقهذاعلىدالةعناوينإلا،الدينيللتياروالثقافي،السياسيوالصعود

.187ص،سابقمصدر،المعاصرالربيالمجتمع،بركاتحليم.د:عن(نقلا1)

.Inoص،صابقمصدر،والسلطةالربالأكاريميون:الربيالمجتمعفيوالسلطةالمعرفة،صبورامحمد.د(2)

.41هص،سابقمصدر،السياسيالعنفظاهرة،توفيقحشين.د(3)

.571ص،سابقمعدر،المعاصرالعربرالخطاب،إسماعيلفادي(4)
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والمتصارعة:الفاعلةالتيارات:ثانيا.2،402

19نكبةكانتلقد IVلقد،الحديثالعربيالفكرخل!اتفيحاسماًمنعرجاًبحقم

العدُؤَيْنمنالتحررأجلمنالحداثةقوىقارتهاطويلةمسيرةلمراجعةالبدايةلحظةكانت

طرداًالاستعمارطردفينجحتهيفلاوالتخلفُ.الاسعمارُ؟العربيللمجتمعاللدودَيْن

التخلفشبحإبعادفينجحتهيولاشعوبها،قمعفيعفتنوبأصبحتبلنهائيّاً

ليلىتقول.وحمايتهتجذيرهفيزادتبل،طويلزمنمنذالعربيةالشعوبعلىالمخيم

1نكبةبعدالعربحالإليهآلماواصفةًاليسارياتمنوهيالوهابعبد R IVم:

والذي،الراهنالوقتفيالعربيةالبدانعلىيسيطرالذي،السياسيالانكسارَُدَتسَجَت"!

الرأسماليللنظامالتبعيةحالةفيم1967/يونيوحزيرانةط!زهمنذوطأتهتشتدأخذت

والاجتماعية،،الاقتصاديةالهياكلعلىيسيطرالذيالتخلفإنتاجإعادةفيالعالمي

التحرر")1(.وحركاتللجماهيرالسياسيوالقهرالقمعحركةوتزايد،والسياسية

شعاراتمنبهنادواماتحقيقفي!عمليّاًالقوميينفشلوبعدالأوضاعهذهظلفي

بتغيرٍالمرةهذهولكن،آخرمنحىًوالإسلامالحداثةبينالصراعأخذ(والتحرر)2الوحدة

يقول،الحداثيللتيارعموماًالماركسيينوقيادةالدينيالتيارلصالحعالقوىميزانفي

فييلتقونالسلفيالدينيبالموقفأوبالماركسيةتعلقواالذينأن"اوأرى:سعيدحميد

وأ،جاهزةحلول!إلىواللجوءوالاكتشافالاجتهارقدرةوفقدالفكريةالسلبيةزاوية

والذي،السلبيةالأفعالردودمنكنوعمواقفهمتظهرهناومن،إليهميخيلهكذا

يونيوآ")3(.نكسةبعداطِشَنالت!يارينهذينأنهوهذاقوليعلىالتدليلفييسعفني

،اط،العربيةالوحدةدراساتمركز:توريب)ررحخلاوتطلعاتالواقعثقلبينالعربيةالمرأة،الوهابعبدليلى(1)

.17صه،(1999

وانظر:.28،141ص،سابقمصدر،الربيةالنظمفيالسياسيالمنفظاهرة،إبراهمتوفيقحسنين.دانظر(2)

.74.R. Taylor, The Islamic Question in Middle East Politics, pهـله"

(r)الوحدةدراساتمركزنظمهاالتيالفكرلةالندوةوماقشاتمجوث،"العربيالقوميالفكرتطور،سعيدحميد

.536ص،سابقمصدراالعربية
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التيارظهر،الأملوخيبةوالنريمةالفشلمنالركامهذاتحت،الهممارالديني01

الوحيدالحلهوفالإسلام،المغلوبةللشعوبالأملتحولصاعدةًقوةًبوصفهالديني

فالتيار،سلبيموقفُّيأأيضاًعليهبَّرجيولم،المعاصرةالشعوبتجربهلمالذي

الحسن،البلاءوأبلىم1948سنةاليهودَقاتلالذيهوحلاالإسلامبتبنىالذيالديني

الحداثيةالعربيةالنخبةيدعلىدرُشو،الزمنمنعقدينطيلةدِهُطضاالديالتياروهو

للشعوبالأمثلالمنقذَالمرحلةهذهفيظهرلقد،م1967نكسةفيإفلاسهاأعلنتالتي

المثقفينالإسلامُفاجأا"لقد:الحقيقةهذهعنمعبراًصبورامحمديقول،العربية

بالصدمةشعروربما،سياسيةكقوةظهرعندماالأجانبالمراقبينوالجنودوالسياسيين

(1)."االعرباليساريون،غيرهممنأكثر

الحكامقبلمنوالتنكيلالاضطهادمنالرغمعلى-التياراْدهنمىوقد

بحقُّدَعُيفهو،الحداثيةالفكريةالاتجاهاتبقيةعلىيتقدمجعلهمطرداًًاّومن-واليساريين

علىقادرنفسهالوقتفيوهو،وحضاريةسياسيةأبعادذاتوثقافيةًاجتطعيةًظاهرة

وقد،(2)ثقافيغزولكلورفضاًالحداثةإزاءفعلردبوصفهوقيادتهالعربيالفكرتجديد

التياروانحسارالدينيالتيارانتشارلظاهرهَتفسيرٍتقديماليساريينالباحثينبعضحاول

الآتي:فيتلخيصهايمكن،الحداثي

وقياداتومؤسساتلشعاراتقويةضربةبمثابةكانتحيثم؟9IVهزيمة.أ

وسوريا.مصرفيوخاصةًالقوميةالأنظمة

هوالحداثيالفكرتحتضنأنيمكنالتيالوطنفيالملائمةالترلةوجودعدم.ب

.(3)المتدينينوصعودالحداثيينتراجعفيالسبب

.61هصْ،سابقمصدر،العربيالمجتمعفيوالحلطةالمعرفة،مبورامحمد.دانظر(1)

،\ط،الربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعربيالمغربفيالقوميالوعيتطور،بشوشمحعد.د)2(انظر

.280"27؟ص،(1986

.141-ا3؟ص،سابقمصدسةالعربيةالنظمفيالسياسيالعنهفظاهرةاإبراهيمنوفيقحسين.دانظر(3)
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الأنظمةبمساندةالتغريبفيوالموغلة،المستبدةالحاكمةوالقياداتالنخبتطرف.ج

بمقاطعةتناديالتي،الإسلاميةالتياراتمعالتماهيإلىالناسدفعتالتيهي،الغربية

.(1)المفقودةالذا!إلىوالرجوعالغرب

جانبإلىالمبادئسبيلفيلديهالعاليةالتضحيةوروحالتنظيميةالتيارهذاقدرة.د

تواجهالشيللمشكلاتالنظريالبديلوتقديم،العربيالفكرتجديدعلىالقدرة

.(2)العربيالإنسان

يقدمماغالبأالدينيفالتيار،ووضوحهوسرهالإسلاميالخطابسهولةهـ.

.(3)المجتمعتواجهالتيللصشكلاتسهلةإجابات

الدينيالتيارصعودفيسببأنهاالحداثيالتياررأىالتيالعواملبعضهذه

العربي(المجتصعداخل،يقفُألاوالانتشارالشعبيةمستوىعلىالحداثيالتياروضمور

ماالتيارهذاإنبل؟كَلاقيًاّيلكانتهىقدالحداثيالتيارأنهذامعنىهلترىياولكن

هذا.يومناإلىالعربيةالشعوبمصيرفييتحكمالذيهوزال

جدبدٌوعيٌانبثق1967نكبةبعد،اثارحسيينبقيادةالحداثيالتيار02

الهزيمة،أسبابحولعنيفداخليجدلوثار،عموماًواليساريةالقوميةالكتلةداخل

تحولإلىذلكوأدى،القوميةالفكرةعليهانقومالتيالفكريةالأرضيةمراجعةإلىأدى

الأسسضعفعلىمجمعين-اللينينية،الماركسيةإلىالقوميالمدفصائللكلدرامي

توفيقحسنين:أيفاًانظر0166صاسابقمصدر،الرييالمجتمعفيوالسلطةالصرفة،صبورامحمد.دانظر(1)

.141ص،سابقممدر،الربيةالنظمفيالسياسيالعنفظاهرة،إبراهيم

عزيز.د:أيضأانظر028.ص،سابقمصدر،الربيالمغربفيالقوميالوعيتطور،بثوشمحمد.دانظر(2)

.033ص(9291،طا،العرببةالوحدةدراسا!مركز:)ببروتمختلفمنظورمنالعلصانية،اعظمةا

.141ص،سابقمصدر،العربيةالنظمفيلهميابالعنفظاهرة،إبراهيمتوفيقحسنين.د)3(إنظر
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الهجرةوهدْه.(1)كل!علىالسابقينالعقدينفيالقوميالفكرعليهاانبنىالتيالفكرية

الأفكار،عالمفيغريباًأمراًُذَعُتقد،المشاكسالشقيقالشيوعيةإلىالمفاجئةالقومية

معرفةالآدنماالصعبومننِسبئاًجديدةالماركسيةإلىالمفاجئةالنقلة"إنوقعتولكنها

وتشجيع،القديمةالعقيدةمنتخلصتأنهابمعنى،مفيدة...النقلةالكاملأثرها

الخطراعتبارعدمالممكنغيرمنفإنهذلكومع،ذاتهبحدجيدأمرالحرالاستقصاء

الماركسيةنحوالقوميةمنالكبيرةالنقلةتبدو...وقدبأخرىعقيدةإبدالفيالكامن

.(2)"الخارجمنللمراقببالنسبةجداًغريبةًوجبزةفترةخلال

مواجهةفيالحداثيالتيارلقيادةأمامهامفتوحاالطريقالماركسيةوجدتوهكذا

تحصدلمأنهاإلا،الوطنيالتحرروحركاتالشعبيةالثورةبريقتحت،الدينيالتيار

الأوساطفيمؤثراتهاوبدت،الواسعالجماهيريالصعيدعلىإليهاسلتالتيالنتائج

تنطلقلمالتيالجاهزةوالحلولالنظريةبالصياغاتافتتنتالتيالمثقفةنصفأوالمثقفة

الوقتوفي،مشاكلهجوهرَأساساًَّسَمَتولمالعربيةالشعوبحاجاتصنأساسهافي

أمامشعبئاًوالاندحارالفشلماَلهافكالت،وتقاليدهمثلهمعالتعايشتستطعلمنفسه

.القادمالمبحثفيسنراهماهذافيذلكآثارهىِفما.(*)الدينيالتيار

العربية،الوحدةدراساتمركز:الفكرلة)بيرضتوانعطافاتهاالعربالقوميينحركة،التلسلطيسهيرانظر(1)

.196-189!ص،(1،1996ط

مركزنظمهاالقيالفكريةالنمدوةومناقمثاتمجوث،"العربيالقوميالفكرتطور1"،السامرائيسلوماللَهعبد.د(2)

.182ص،سابق!صدر،الربيةالوحدةدراسات

أيضاً:وانظر،14اص،سابقمصدر(العربيةالنظمفيالسياسيالعففظاهرة،إبراهيمتوفيقحسنينةأنظر(3)

مركزنظمهاالتيالفكريةالندوةومناقشاتمحوث،الريي"القوميالفكر"تطور،السامرائيأحمدماجد.د

.191ص،سابقمصدر،الربيةانوحدةدراسات
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:الصراعهذانتائج:ثالثاً.30402

61

ذلكرافقوما،العاديةالعربيةالجصاهيرتأييدلكسبالمواقععلىوالتنازعالصراعإن

وهيمنته،الدينيالتياربروزفيالماضيةالثلاثةالعقودفيوأسهمتساعدتأسبابمن

وانفضاض،فصائلهبكلالحداثيالتيارانحسارالمقابلوفي،العربيالشارععلىأفقيّأ

"تعتبر:بشوشمحمدالدكتوريقولأنفسهمالحداثيونبذلكيشهدكما،حولهمنالشارع

وحفماريةسياسيةأبعادزاتوثقافيةظاهرةًاجتماعيةًبحقالإسلاميةالدينيةالحركات

(1).!"الحديثالعربيالمجتمعصلبفيوالماركسيةالقوميةالاتجاهاتعنمتميزة

مدىحولالحداثيةالأوساطفيالناشطينبينعديدهَتساؤلاتالأمرهذاأحدثوقد

تبليغفييتبعونهاالتيالوسائلنجاعةومدىيشبنونها،التيالأيديولوجياتمصداقية

شقين:إلىالحداثيالتيارانقسامذلكتمخفعنوقد،الإسلاميالمدومجابهةأفكارهم

تبنواهؤلاءومعظم،الأصوليينسفينةوركبالحداثةعنتخئىالأولفالشق.\

التيارأنصارجملةمعلاحقاًاوفِّنُصقدعموماًوهؤلاءسياستأ.منطلقاًبوصفهالإسلام

عنخبروهمابحكم،اعداثيالتيارمواجهةفيمتميزاًجديداًرافداًوأصبحوا،الديني

الديني،التيارإلىانضمواالذينالحداثيينهؤلاءومن.دعاتهمنكانواأنأيامالتيارهذا

إلىيميلمنهناكأنمنالرغم"وعلىعمارةومحمدالبشريوطارقحسينعادل

العقدخلال،السياسيالإسلاماعتنقواالذيناليسا!لينخانةفيعمارةمحمدتصنيف

اختلافاًعنهمايختلفالرجلأنغير،مصرمنالبشريوطارق،حسينكعادلالأخير

ثئمَومنشيوعئاً.مناضلاًكانحينالإسلاميةالملومفيالعلميتخصصهبسببجذ!لاً

.(2)"الستينياتنهايةمنذالشيوعيةعنتحولعندماالصلبةالثقافيةالقاعدةيملكفهو

.279ص،سابقمصدر،العربيالمغربفيالويىتطور،بشوفى!محمد.د(1)

.574ص(الممريةالهيئةمطابع:)القاهرةجديدةعلمانيةعنالبحث،الإرهابأقنعة،شكريغالي.د(2)
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الذينالحداثيينبقيةحفيظةأثارالمفكرينمنالصنفلهذاالفكريالانقلابفهذا

للعقلواغتيالاًوالظلاميةالرجعيةلواءتحتوانضواءًفكريةًنكسةًالأمرهذااوّدع

مبادئهمعنتخلواالذينرفقائهعلىرُسَحَتفيالعظمةعزيز.ديقول.(أ"وخصائصه

تدفع"أزمات-المخالفةبمفهومالرجعيةال!سلاميةللمبادئواستسلمواالتقدميةالحداثية

وأالإسلاميةالمواقعمنقريبةمواقعإلىتقدميةمواقععنالتحولإلىالمثففينمنبكثير

(2)."اهسسأراَسإفيسائرة

ًايّراضحمشروعاًبوصفهاالحداثةبسلامةقناعتهعلىبقيفقدالثانيالشقأما.2

العالميةالحضارةمستوىإلىبهموالنهوض!،تخلفهممنالعربلإخراجصالحاًوحيداً

العكل،منهجيةحيثمننفسهعلىانقسمقدذاتهالصنفهذاأنإلا،الراهنة

اتجاهين:إلىالديخيالتيارومواجهةوالتحرك

ومنتردددونمنالأوروبيةالحضارةفيالانخراطمواصلةضرورةيرىأحدهما.أ

خارجها.)3(للتقدمتحقيقولاضدهاالوقوفيمكنلاعالميةحضارةلأنها،حدوددون

الذيالدينيالتيارتناميمنيشاهدلماالزائدالتحسسينبغيلاأنهرأيهموحسب

.)ا!أخرىتغيراتمحلهامَحلعندماسينتهيعابراجتماعيلسياقنتيجةً،ظهر

الإسلاميالمدتناميأثبتالذيالواقعمعالتعاملفيحذراًأكثرفهورخَالاأما.ب

،الماريوالجدلالتحديثبنظرياتتأثرواممن،البلدهذافيالمفكرينمن"كثيروازدياده

ولكن،انتهىقداجتماعيّاًبوصفهالإسلامأن،السبعينياتنهايةإلىكتاباتهمفيساد

إسماعيل،فادي:أيفأوانظر.57ص،سابقمصدرتون!،فيالهويةصراعالنجار،المجيدعبد.دانظر(1)

.13ص!سابقمصدر،المعاصرالعرليالخطاب

.334ص،(1،2991ط،الربيةالوحدةرراساتمركز:)بيروتمختلفمنظورمنالعلمانية،العظعةعفنر.د(2)

.22هص،(1،4991ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالثقافيةالمسألة،الجابريعابدمحمد.دانظر(3)

.166ص،سابقمصدر،العربيالمجتمعفيوالسلطةالمعرفة،عبورامحمد.دانظر(4)
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الحداثيونأرادإذاأنهيرىفإنهالمعطياتهذهعلىوبناء.(1)"كلذعكسأثبتالتاريخ

فيوتوطينهاالحداثةِخدمةَنفسهالوقتوفي،وفعالةًناجعةًمواجهةًالتراثيينمواجهة

بنقلإلاذلكيكونولا،والنضالالعملأساليبتغييرمنفلابد،العربيالوطن

التينفسهاالاَلياتمشاركتهنفسهالوقتوفي،الخصمأرضإلىوالمواجهةالمعركة

لها.صالحةوتربةًللحداثةخادماًتصبحكيتركيبهاوإعادةتفكيكهاومحاولة،يستخدمها

زوسلاحٌ،ًاّدجوخطرمهمالدينأنأرىإنني11:الاتجاههذاعناصرأحديقول

متعددة،جذورٌامرأةًأمرجلاًأكانسواءالربيالإنسانلتخلفأدتصحيح.حدين

تتحكمالتيوالعاداتوالتقاليدالأعرافتنبعفمنه،الدينهوالأصلالجذرولكن

منهيالدينيةالمعتقدات.إنالوراء..إلىمتينةقويةبسلاسلوتشده.العربيبالإنسان

الذيالأساسهيإنها،رجلاًأمكانامرأةًالعربيالإنسانصنعفيأهصيةًالعواملأكثر

وابتعاد،للدينًايّرصعجديداًتفسيراًنجدلموماالربية.الشخصيةعمقفييرسخ

.(2)"ا...الاجتماعيةالبنىتغييرفينفلحفلنالربيالإنسانبناءفيالدين

لخدمةلاعكسيةتطهيريةعمليةهيًايّرصعتفسيراًالدينتفسيرإعادة!نفالغاية

والتغييرالبناءعمليةلتسهلوإبعاده،الربيةالشخصيةأعماقمنلاقتلاعهبلالدين

التراثتبنيإلىدعواالذينقصديبينحبنتوضيحاًالمعنىهذاالجابريويزيد.الحداثية

أجلمنالانهووليس،قَبلُمنيكنلمبالتراثاهتماميأن:"والحقيقولحجث

معبرةحياتناصميممننابعةٍحداثةٍإليها،نتطلعحداثةأجلمنهوبل،ذاتهالتراث

كانتأينماعنهايبحثسبيلٌ؟الحداثةلطلبسبيلانهناكشخصيتنا.مقوماتعن

وسبيلٌ.الترلةهذهبتهيئةالانضغالوبالتالي،تربتهفيغرسهابضرورةالانشغالدون

.166ص،سابقمصدر،العربيالمجتمعفيوالسلطةالمعرفة،صبورامحمد.د(1)

مركزنظمهايَلاالفكريةالندوةومناقشاتبحوثالربية"،الوحدةحركةفيودورها؟"المرأةالدرأ،أميرة(2)

.82ص،سابقر!صم،المربيةالوحدةدراسات
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أوربا!تاريخمراحلمنكمرحلةالمعاصرةالحداثةوإلىتاريخيكنتاجالحداثةإلىينظر

فييقومأنمنلابدآخرمكانفيللحداثةاستباتأيفإنوبالتالي،سبي!يوهذه

تاريخهاأعنيالحاضرتاريخهاإطارفيالحداثةفهم؟متكاملتيناثنتينعمليتينعلىنظري

لهاالترلةتهيئةبهدفإليهانقلهايرادالتيالجهةوتراثتاريخفيوالبحث.الأوروبي

.(1)"الجهةهذهبخصوصيةوطبعها

والتمسكالانشدادضرورةيرىموقف،للحداثةجديدينموقفينأمامنحنإذن

الماضيوثقافةالتراثمعوالقطيعةالغربيةالحداثةبطابع،المطبوعةالأوروبيةبالمرجعية

الانحناءينبغيولابنفسها،نفسهاتكفي،حاضرةًلحظةًبوصفهبالعصروالتمسك

تفرضالحداثةدامتماأفكارهفيومسايرته،الدينيالتيارومجاملةالطارئللظرف

(2).كلهللعالموالمستقبلالحاضرعلىتهيمنكونيةعالميةمرجعيةبوصقهانفسها

هي!انما،كالنهضةاجتماعيّاًتاريخيّامشروعاًليستالمنظورهذامنفالحداثهَ

والفكرالواقعفيالبخىولكلععدةالأجميععلىتغييرهي،يوميةوممارسةسياسة

ضرورةيرىوموقف،(3)العالميةوالحضارةالحداثةفيأوهامرونانخراطإنها.الربئيْن

إذاالحداثيينعلىيجببل،(4)الأصوليينشَرَكفيالوقوعوعدمالماضيمنالاستفادة

الصراعونقل،دينيةمقولاتتبنيمنللحداثةوالممكينالدينيالتيارمدإيقافأرادوا

الحداثةأمامالطريقفتحوبالتالي،تناسقهوعدمالتراثتهافتلإظهارالداخلإلى

.(ْ)الحديثالعربيالفكرلشصنع

.52.ص،سابقمصدر،العافيةالمسألة،الجابريعابدمحصد.د(1)

.2؟8،السابقالممدرانظر(2)

.141ص،سابقمصدر،المعاصرالعربيالخطاب،إسصاعيلفادي:انظر(3)

(f)332ص،2ج،سابقمصدر،التاريخيوالمأزقالسودان،حمدحاجالقاسمأبومحمد:انظر.

مختلف،مخظورمنالعلعانبة،العظمةعزيز.د:أيضأوانظر.147ص،سابقمصدر،إسماعيكفادي:انظر(5)

.272ص،سابقمصدر،الثقافيةالمسألة،الجابريعابدومحمد،503-692ص،سابقممدر
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كلاستهزاءفيظهرالفريقينبينتنافرإلىالتكتيكيالخلافهذاأدىوقد

يقولمنعلىباللائمةملؤحاًالجابريعابدمحمد.ديقول،طريقتهوتهجينبصاحبه

ببضعذرعاًتضيقحداثتنانجعل"فلماذا:الحداثةخدمةفيالتراثاسنخدامجدوىبعدم

الفكرمنورؤىمفاهيممعتمدةللتراثنظرتناتجديدإلىالطريقتتلمسمحاولات

همومها!فيالأمةيشاركواأنيمكنلا"اللقطاء"المثقفينالمعاصر؟...إنالإنساني

ووصفهمتحقيرهمفيويزيد.(1)*والاهتمامالهمخارجوضعهمالواجبمنكانولذلك

بعفالمثقفينجعلتالتيالدوافعهذهتحليلفيهناندخل"لن:والعمالةبالجهل

فحال،المالكعبدأنورتعبيرحسب-للغرب-حضاريينعملاءإلىيتحولونالعرب

.(2)"حداثةالاغترابومنثقافةالجهلمنيتخذجقهمإذمعروفةهؤلاء

تَقَدُّمِيَّتهمكثرةمن*فهؤلاءوالوهميةبالسرابهذاموقفهمصالحعهاشمويصف

رونأومواجهةدونوتجاوُزِه،والماضيالتراثاحتقاربإمكانيةاعتقدواوحداثتهم

وارعاءاتسرابعنمحاولاتهمكلفانكشفت.الداخلمنمعهالحقيقةمعركةدخولط

واللاتاريخيالمراهقالموقفهذاأنويرى.(3""رازحةمكانهافيالصخرةوبقيت.وهمية

يقفزونماركسيتهموْاتقدميتهمكثرةمن"فهمباهظاً:ثمناًجميعاًالحداثيينفّلكقد

تدريجي.وبشكلالداخلمنيواجهوهاأنمنبدلألمجتمعاتهمالحقيقيةالمشاكلعلى

.(4)واللاتاريخي"المراهقالموقفهذابسببباهظاًالثمندفعناوقد

منوالتقليلالأولالمسارفييشككأنالثانيالطرفيحاولنفسهاوبالطريقة

.229-228ص،سابقمصدر،الثقايخةالمسألة،الجابريعابدمحمد.ر(1)

.2؟.أيضاً(السابقالمصدرانظر(2)

!1.ط،الساقيدار،ويروتالندنصالحهاشمترجمة،الإسلاميالعقلنقدإلىالاجتهادمن،أركونمحمد(3)

م(هامث!ص.1991.2

(t)?.22صهامش،الابقالمصدر،أركون.
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النظرةَأنهِىعَّدَيالذيالتوفيقيالخطابهذاعلىالردفييكفيبأنهولرىشأنه

:أمرانذاتهامعالمتسقةالوحيدةالتحديثية

أصحابها،ِتاَّيِنعلىتقتصرالتوفيقيةالنظرةتحديثيةأنعلىيدلنا."الواقعأن.

الليبرالي.القومي،التوفيقيالخطابةَيْنِلفيفعليأثردونماوتبقى

هذانإ...الإسلاميللخطابالقوميوالخطابالليبراليالخطابارتهان.

والاجتماعيالتاريخيللفكرةيِؤْنيلاالأسسبعضفيالاشتراكعلىليسعلامةالخروج

الأيديولوجيالغلبةالعربيالقوميالفكرتياراتمنالكثيرإذعانعلىبل،فحسب

تتضمنالتيالطابعالعشائريةالنظرةهذهنإ...بالفعلالغلبةهذهحصولقبلالدينية

فيالأحوالطبائعيجاريالذيالانقطاعدونمنهوإنسيابهالأمسفياليوماستمرار

(؟)."التاريختعقلعلىتتركهالذيالأثرأهميةأقلهاليسلعل(كثيرةنتائجلهاالتاريخ

الشعبمنكبرىقطاعاتعلىوهيمنتهالدينيالتيارونموتصاعدظلوفيوهكذا

عديدةمظاهرفيتمثلالذيالسياسيوحضوره(2)4الخصوصعلىالمتعلموالشباب

الجهادوقيام(3)الإيرانيةالثورةكانتصارعموماًالإسلاميوالعالمالعربيالعالمداخل

وتفاؤلط،عامةاستفاقةمنأحدثاهوماالأمميةالشيوعيةقائدِالروسيالغزوضدالأفغاني

ذلكرافقوما،مشاكلهمحلفيالإسلامعلىالأملوتعليقهمالعربيالشبابلدى

وزاريةحقائبإسلاميةعناصروتسلَمدينيتياربقيادةالفلسطينيةالانتفاضةقياممن

وفوزهالجزائر،فيالدينيالتياروانتصارومصر،،الأردنفيحدثمثلماوبرلمانية

وتقلصالدينيالتيارنموعلىبرهنتالتيالأحداثمنوغيرهاالبرلمانيةالمقاعدبمعظم

.317-331،231ص،سابقمصدر،مختلفمنظورمنالعلمانية،العظصةعزنر.د(1)

محمد.د:أيضأوانظر.139ص،سابقمصدر،السليةالنظمفيالسياسيالعنفظاهرة،إبراهيمتوفيقحسن(2)

.671ص،صبورامحمد.د.226-22هص،سابقمصدر،العافيهَالمسألة،الجابريعابد

.483ص،سابقمصدر،الربيالعوميتطورالفكر،حماديسعدون(3)
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نألأنصارهتبينلقد،الدينمسألةفيالنظرإعادةإلىالأخيرهذااضطر،الحداثيالتيار

علىوجبلذا،الربيالإنسانصنعفيأهميةالعواولأكثرمنهي،الدينيةالمعتقدات

الإسلاميينأرجلتحتمنالبساطوسحبالاجتماعيةالبنىتغييرأرادواإذاالحداثيين

:الجابريتعبيرحدعلىأيحداثئاً)1(4عصرئاًجديداًتفسيراًالدينتفسيريعيدواأن

أمامالمجالفتحوبالتاليتناسقهوعدم،التراثتهافت!اظهارالداخلإلىالصراعُلْقَن

رو!يفهملمرأيهمحسبالدينيالتيارلأن،جديد)2(منالربيالفكرلتصنعالحداثة

يقدآأنالحداثيالتيارعلىوجبلذا،(3)الإنسانيالتطورمعنىيفهمولم،الإسلام

.(1)للدينالصحيحالفهم

منأساسعلىالشريعةفيالاجتهادبناءإعادةا"هوالحداثييننظرفياليومفالمطلوب

فينحنبل،ونقدهاللاهوتليسإليهحاجةفينحنفماإذأ.للأصولجديدتأصيل

.(جديد")ْتشريعيأصوليتفكيرإلىحاجة

نقضتمكيفالجديد،الأصوليالتفكيرهذاتأسيسإلىالوصولقبلولكن

ِلَبِقمنالحاضرللعصرصلاحيمهاوعدمتهافتهاوإظهارالقديمةالتفسيريةالأصول

.القادمالفصلفيتناولهسنحاولماهذا؟الحداثيين

(3

(4

(5

دراساتمركزنظمهاالتيالندوةومناقثاتبحوث،الربيه"الوحدةحركةفيودورها"المرأة،الدراأمرةانظر

فيالتراثمذبحة:كقابهفي،طربييجورج:قالهماكذلكوافظر.82ص،سابقمصدر،العربيةالوحدة

أحدعنصرمجأكلامأفيهنقلفقد.17-16ص!(1991`،1.6،الساقيدار:)بيروتالمعاصرةالعربيةالثقافة

وأنباعه.التراثضربأجلمنالتراثاستخدامإلىصاحبهفيهيدعوحيثسلومتوفيقوهوالماركسيين

.22؟-227ص،سابقمصدر،العافيةالمسألة،الجابريعابدمحمدانظر

.367ص،السابقالمصدر

.663ص،بقلسااالمصدر

المربيةالثقافةفيالتراثمذبحة،طرابيشيجورج.281ص،سابقمصدر(الثقافيةالمالة،الجابريعابدمحعد

الخطاب،إسماعِلفادي.د.25،281.ص.15-14ص،(101993ط،الساقيدار:)بيروتالمعاصرة

.117ص،سابقمصدرالمعاعر،الربي
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توطئة:.103

اد!كريكلوالقرآنالعربالحداثيون

الثالثالفصلى

!يمد!فتلامناهحونىاثيهالحص

الدينيالتيارمجابهةعلىالفكريصراعهفييقتصرلمالحداثيالرهانإنّ.\

علىتقتصرلموالتخلفالرجعيةوأوصاف،وتسفيههاأفكارهفيومقارعتهالمعاصر

العاملبوصفهاأنتجتهالتيوالمناهجالتراثإلىتعدتهبل(الواقعفيالفاعلينالأحياء

ووقفتأعمالهمالحداثيينعلىتصَّغنالتي،الاحتجاجيةالعقليهَلهذهوالمغذيالمكؤن

تزامنتقدالشراثمسألةأننجدلهذا.(1)ينشدونهالذيالتقدموجهكبعَثْرَةٍَرَجَح

تعبيرحدعلىوأصبحتم؟967نكسةبعدالعربيالواقععلىبقوةنفسهاوفرضت

.(2)العربللمثقفنِاليوميالخبزتسلامرِفْعَتْ

الزاويةحسبوتتباينتتلون،ومناهجهالتراثمنمواقفهمباتتالحهيئذلكومنذ

يتبعها،التيالاسشراتيجيةوحسبالتراثهذاإلى،الحداثيالداعيذلكمنهاينظرالتي

إلىرا!نِمف.خطابهإليهايوصِلأنيريدالتيالاجتماعيةوالفئةفيهبتحركالذيوالواقع

الدقيقةغيرالتقليديةمعارفنا"إنأركودنمحمدبذلكيصرحكماالقديمةالمناهجتجاوز

علىالالتفافإلىيدعواَخرإلىباشلار")3(،غاستونبذلكينصحناكماتجاوزهاينبغي

،\.مك(العربيالثقافيالمركز:)المغربالقرآنعلومفيدراسة:الحصمفهومزيد،اْبوحامدنصر.ر:انظر(1)

،الجابريعابدمحمدو،671ص،سابقمصدر،العربيالمجتعفيوالسلطةالصرفة،صبورامحمد:أيضأوانظر

.18ص(م1991،العربيةالوحدةدراساتمركز،)بيروت،وماقاتدراسات:والحداثةالتراث

(م0199،للكتابالعامةالمصريةالهيئة)مصر:منهجيةنقديةنظرةالعربيالتراثعنمجثا،سلامرفعتانظر:(2)

.\صهاسابقممدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد.د:اْبضأوانظر.\اص

،20ط،الربيالثقافيالمركزةاليضاءصاع)الدارهاثمترجعة،الإسلاميالرييالفكرتاريخية،أركونمحمد(3)

.14ص(م1996
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69الحريصوالقرآقالعربالحداكيون

نأيمكنماوانتزاع،الحداثيةالاستنطاقزنزانةفيوضعهومحاولةومناهجهالتراثهذا

والاششراكية)1(.والديموقراطيةالتحرريةأبعادهابكلللحداثةخادماًيكون

،واحدةغايةعنديلتقيانفإنهمابينهماالظاهرالاختلافهذامنالرغموعلى.2

كماالحداثيينمعصراعهفي،الدينيالتيارخلفهيحتميالذيالتراثهذاتهميشوهي

مهامهبينيفصللاهوإذ!يجريمماالحيادموقفزيدأبويقف"لا:حربعلييقول

المصريةالساحةعلىالدائرةالمعركةفيينخرطفهوولهذا،السياسيةوهمومهالأكاديمية

نِمأنمعتبراً،الإسلامييندعاوَىلفضحالفكريةجهودهًافِّظومالعلمانيينجانبإلى

الديني!الفكرنقدعلىالتوفرُالتنوير،إلىالداعيوالباحثالمثقفمهامأولى

هذامثلإنتاجلأن،والتحليلالدرسفيالعلميةوالمناهجالأساليبإلىبإخضاعه

والشرط،الأصوليالمشروعمناهضةفيالفعالةالأداةَزيدأبيبرأييشكلالوعي

والتجديد"ا)2(.النهضةمشروعلنجاحالأساسي

مناهضةوهي؟الحداثيالمشروعأجلهامننهضالتيالمُسَلَّمَةهذهعلىوبناءً.3

التيالعلاقةفإن،(3)أرجلهمتحتمنالبساطوسحبونقفمقولاتهمالإسلاميين

إلىالرجوعمنغرضهاأنأي،انتفاعيةلانفعيةعلاقةهيومناهجهالتراثمعأقامها

النفعمنهيراداستصحابيّاًاستدرارلّاًوليسعابر،ظَرْفِيٌّغرضهوودراسفالتراث

وإعلانغرض؟منبشريعملأييخلووهل:يقولقائلربّولكن.والانتفاع

إليهماوجدوىبأحقيةوإيمانه،صاحبهصدواعنينبىماغالباًبهوالتصريحالغرض

منيكنلمبالتراثاهتماميأن"والحقالجابريبهصرحماوهذا،ب!ُنالغرضذللت

جور!أيضاْ:وانظر.42،41،33،38ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد.دانظر:(1)

.17-21ص،سابقمصدر،المعاصرةالعرليةالثقافةفيالتراثمذبحة،طرابيني

.102ص(م؟1،9qr.ط،العربيالثقافيالمركز:البيضاء)الدار،النصنقد،حربعلي(2)

.3(See for example: Muhamrned Arkoun, Rethinking Islam, translated and edited by Robert D)

.2.Lee, Westview Press; 1994 p
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فهي،(؟)"اهيلإنتطلعحداثةأجلمنهوبل،ذاتهالتراثأجلمنالاَنهووليسُلْبَق

وترسباته،التراثاَثارمنالعربيةالشعوبعقولتخلية؟والتحليةالتخليةطريقةعلى

وعدمتهافتهاوإظهارأنتجتهالتيوالمناهجالتراثهذابنقدإلاذلكيكونولا

وسائلمنظهرماوأحدثباخر،ذاتهالوقتفيوتحليتها،الحاضرلللصرصلاحيتها

نفسيراً-القرآن-المؤسسالنصتفسيرإعادةعلىتساعدهحديثةمنهجيةوأدوات

"نحوالفرصةإتاحةَقُلْأوينشدونهاالتيوالحداثة،نعيشهالذيالعصروطبيعةيتماشى

نظرهم،وجهةوعرضتقصيعلىنعملسوفعليهوبناءً.(2)"للإسلامعلمانيةممارسة

الكريم.القرآنفهمفيالأوائلاعتصدهاالتيالمنهجيةالأسسلأهمنقدهموكيفيّة

الكريم:القرآنمفهوم.2،3

المناهجنقدعلىحداثيّأ،فهمأالقرآنفهمإلىدعوتهمفيالحداثيونيقتصرلم

والتصورالمفهوماستبعادإلى،ذلكمنأبعدهوماإلىاهْوَّدعتبل!اقصائها،القديمة

فمفهوم.إليهيصبونالذيوالغرضيتماشىبتصورواستبداله،الفرآنعنالسائد

المكتوبالرسولعلىالمنزلالنَه".كلامأنهمنالأوائلعرفهالذيذاكهويعدلمالقرآن

المستوَييْنعلىالحداثيينعندتغيربل،(3)"شبهةبلامتواترأنقلاًعنهالمنقولىالمصاحففي

.والبنيويالصرفي

المعرفي:المستوى.؟92،3

تبناهالذي-(")التاريخيالمنهجوفقالقرآنيعدلم)المصدر(المعرفيالمسنوىفعلى

.25.ص،سابقمصدر،الثقالهةالمسألة،الجابريعابدمحمد.د(1)

.429ص،سابقمصدر،الإسلاميالعربيالفكرناريخية،أركونمحصد(2)

(r)كاا8ص(م1938،الحبيالابيمصطفىمطبعة)ممرت،الترلفات،الجرجانيمحصدعليالريفالسبد.

استعملهاالتيالمناهجلدراسةالمخصصالقادمالفصلفيالمنهجهذاحولالتفصيلمنبشيءنتعرضسوف(4)

.القرآنفهمفيالحداثيون
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ذلكلأن،إلهيمصدرذا-يصرحوالمأمبذلكصرحواسواءالحداثيينمعظم

علىتضافرتتاريخينتاجهوبل،العلميالبحثمنهجمعرأيهمحسبيتعارض

واجتماعية.سياسيةعواملمجموعةتأشسه

محددين،ومكانزمنإطارفيمحمدبهاقامفرديةتجربةنتاجهويرونكمافالقرآن

بهاالمعبرواللغة-،النبيهناالمقصود-الفردفكرتوجيهفيمهطًدوراًالتاريخفيهأدى

التاريخ.ذلكعن

منملاحظتهايمكنوالفكر،واللغةالتاريخبينالجدليةالثلاثيةالصياغةوهذه

ذهبماحسبوالملاحظ.(1)ةّيندملاوالسورالمكيّةالسوربينالتعبيريةالفروقاتخلال

كلفيهاتستويظاهرةهيبنواميسهاوالتقيدالتاريخيةالظاهرةهذهأنأركونمحمدإليه

المسلصونولااليهودولاالمسيحيون"فلامنهاالإفلاتيمكنهاولا،السماويةالديانات

زاتالرؤيةهذهوحسب،(2)"والثقافيواللغويالتاريخيالقيدمنالإفلاتيمكنهم

جدلاًالنسبةفيهافترضمهمالأنهبشرينتاجالقراَنفإنالتاريخيةالماديةالنزعة

ظروففيوقعت،كتابيةتثبيتبرحلةمرقد)القرآن(فإنه،لهتبليغلأولاللاهوتية

.(3)الخاصةوأهدافهالمؤرخبأغراضمحكومةتاريخية

المغلقة(الرسميهَبالمدونةعليهأطلقماأو،المصحفبينآخرحيناًأركونويفرق

المدونةوإطلاق.(1)الرسولمنالشفهيالبلاغالقراَنيالخطابوبينالمغلقةالصحيفةأو

أركونْعنددلالاتهلهالمغلقةالرسمية

.؟6ص!سابقممدر!الإسلاميالمربيالفكرتاريخية،أركونمحمد:انظر(1)

1996،للنثرعطةدار:)بيروت،الجهئمصياحترجمة،الإسلامعلىنافذة،أركونمحمد(2) ،\. i57ص(م.

الفرنسية:باللغةأيضاًالأصلضانظر

.57.Mohammed Arkoun( 1989) , Ouvertures Sur L' Islam, Jaques Grancher editeur p

85-57ص،السابقالمصدر(3)

كا.8-57ص،السابقالمصدر(4)
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والعوارضالتاريخيةللعواملخاضعة،بشريةبأيدوكُتِبتتلِقُنأؤهاأي()فمدونة

إلىبأمانةجميعهاتنقل"ولنالنقلفيأمانةوعدموتحريفوكذبنسيانمن!البشرية

."(؟)المغلقةالرّسميّةالمدوّنة

إلأتنقللمالتيالمسيطرةالمجموعةقراراتجملةِنتيجةَجاءتلأنهاأيو)رسميّة(

وأهدافها)2(.غرضهايوافقما

فصلعفنتجمماشيءمنهاينقصأوفيهايزيدأنأحدلأييمكنلاأيو)مغلقة(

إلىوألجأهماضطرهمالذيالأمر،نشاطهممنوالحدالتنزيلمنوحرمانهمالمؤمنين

والإضافةمنهاالحذفعمليةممارسةبدلالمغلقةالصحيفةتلكتأويلعلىالعكوف

البلاغأسماهمابينتفريقهأنيجدأركونكلامفيوالمتأولالمتتبعأنإلأإليها)2(،

الإلهيةبالمصدريةالتكذيبشبهةمنالإفلاتفييسعفهلاالمغلقةوالمدونة،الشفهي

جهتين:منالأقلعلىوذلك،للوحي

مبدئيّاًويؤمنيعترفصاحبهوكأن،وهلةلأوليوهمالذيالتفريقهذاأن.\

اطمئنانهوعدماعتراضهوانماقرآناً،يسمى،النبيعلىشيءوبنزول،الوحيبوجود

وهذا،المغلقةبالصحيفةهوأسماهماإلىالشفويالخطابهذافيهاتحؤَلالتيللطريقة

ولا،مسلمغيرعنصادراًكانإذاالمنهجيةالناحيةمنعموماًيُقبلوالتساؤلالكلام

المصحفثبوتصحةفيوطعنشبهتهوأبدىالتساؤلهذاأثارفإذا!الإسلأميدعي

فيمنهاينطلقالتيالفكريةوالأرضيةالأيديولوجيةالحَصَلاتلدواعيأيدينابينالذي

ممنيصدروأنيقالأنومنتظرطبيعيأمرهوالأمرهذافمثل،المصحفهذاإلىالنظر

إلىاْحياناصاحبهيقودوقد،(3)التاريخعبروتكررهذاحصلوقد،العقيدةيشاركنالا

.6هصسابقمعدر،الإسلامعلىنافذة،أركونمحمد(1)

.هول75ص!لسابقالمصدرا(2)

3( See W. Montgomery Watt & Richard Bell, Introduction to the Qur' an, Edinburgh University)

Press;1970.ء"5ا-56.
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الأوّلهِنِلْعُمِلالمصحفهذانسبةصحةعلىبالبرهانيقنعهمنوُجدإذاالحقيقةتقبل

العليالبحثأثبفماوهذا،تحريفأونقصانأوفلادةبدونوالسلامالصلاةعليه

فينفسهأوقعقدالأمربهذاأركونأنإلاّلهاللقرآدن()1(،خصماًأنفسهمنصبواممن

مُرّ:أحلاهماأمرين

بأبسطجاهلعنإلايصدرلا-بصاحبهالظنّاحسِنإذا-الكلامهذامثلأن.أ

العصرمجددنفسهبَضَنُيممنيصدرأنعنفضلأ،الدينهذايعتقدمنبدهيات

فييطعنثم،يدِينٍإيمانهيعلنأنكانلأيِّيتسنىكيفإذ،(2)الموهوبالعلموصاحب

يتسنىكيفالعلميالمستوىعلىأما،العقديالمستوىعلىهذاممد!لّتهصحة

لامماتبرهنالتيوالإثباتاتالشهاداتكلويتخطى،الشبهاتهذهإطلاقلأركون

ولانقصولازيادةبدون،،الرسولإلىالمصحفهذانسبةصحةفيالشلثإلىيدعو

العنيفة،والمذهبيةالسياسيةالخلافاتمنالرغمعلىأنهمنذلكعلىأدلّولاتحريف

منتهمةأيتظهرلمأثهإلامبكر،زمنمنذالعقائدفيواتهاماقتتالمنصاحبهاوما

كثرةوجودمنالرغمعلىعنهاللهرضيعثمانجمعهالذيالقرآنيللنصجهةأي

.(3)عليهالناقمين

(r

فيخليلأبوشولهىِ.دنقلهمامثلا:انظر

القساوسةأحدعن65-6صا(م9951

الحق.أنه

,of Islam, KTAV Publishing House

own creation; and it lies before us

اعقرافهوالكلامهذامنيهمنافما

والتحريف.التهغبيرمن

الربيالفكرتاريخية،أركونمحمد:انظر

الثقافيةالمساْلة،الجابريعابدمحمد:انظر

المعاصر،الفكردار:)يروت،المستثرقينمناهجفيالإسقاط:!به

عرفلماالإسلاماعتقأنلبثماثمللقرآنخصصانفصهنصبالذي

onبرndatهلاsh FبمSee also: Charles Cutler 38 +، The Jew

Inc. pp.1,2. He said "its sacred book, the Koran, was his

,-practically unchanged from the form he himself gave it

وسلامته،النبيإلىأيدينابينالذيالمصحفهذانسبةبمحةالمؤل!

.22ص،سابقمصدر،سلاميلإا

.972-782ص،بقسامصدر،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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به،مؤمنغيرولكن،الإسلامعنالكثيريعرفعمنصادرالكلامهذاأن.ب

حينففي.نفسهمعتناقضهوهوفيهيفكرلمفيمانفسهأوقعقدأركونيكونوبهدْا

خلفهويتوارىالدينمنجزءاًيستخدمنجده،العلميةوالنزاهةالموضوعيةفيهيعلن

يكونأن(؟)المعصوموالموضوعيالمنهجيبأركونالأولىفكانالاخر،جزئهلضرب

بوجوديؤمنلاوأنهبشريةصنعةأنهأيالقرآنبناسوتيّةيؤمنبأنه،البدايةمنذواضحأ

العلميالبحثقواعدأبسطمعيتناقضالذيالفكريالخداعهذابدل،(2)المتعاليالنّه

.(3)الأوائلدودنمنبهاضفرالذيالمكنونالسرّوعذه،بهتبجحطالماالذي

بهاالمُعَئراللغةراَيِتخاو،الفكرتوجيهفيالواقعأثرذكروأنلأركونسبقأنه.2

عنهمالثهرضيالكراملأصحابه،النبيهغّلبالذيالقراَنأنيعنيمما،الواقعذلكعن

اجتماعيةوإيحاءاتوقائعهِحفاعتمدالذي،النبيصنعمنهوبل،الثهعندمنهوليس

التيوالظروفوالوقائعتتناسبجديدةبلغة-أركونرأيحسب-عنهاعبر(4)سابقة

.(ْ)الإنسانيالوجودعلىالدلالاتمنمحدودةغيرإمكاناتفتحمنتمكّنوبهاواجهته

للمقدسالإنسانيةالتجربةأغنىقدللتنزيلالجديدالمفهومبهذاأنهيعتقدوأركون

فرضهالذيالدينيالتعصبقبضةمنتتحرّركيوالمذاهبالعقائدلكلالفرصةبإتاحته

.29ص،أحمدخليلترجمة،ومعاصرةأصالةالإسلام،أركونمحمدانظر

دار:ولندنتوريب)عحلاصهاشمترجصة،اتأصيلواستحالةالإسلاميالفكر:كقهآخرليأركونيقول

وأالقرآنياخطابتاريخيةتلغيلكيبيهافيماتفافرتالأشياءهذه"لوكل:641ص(م؟1،999.ط،الساقي

الموحىالأبديالكلاموكأنهويعافى!،ويقرأ،ي!لىلكيالقرآنيالخطابيقذمونأصبحواوعندئذمحواَ.تمحوها

ا"...متعالإلهقبلمنبه

.9ص،سابقمصدر،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية،أركونمحمد:انظر

،2.ط،القوميالإنماءمركز:توريب)عحلاعهاشمترجمة،علعيةتراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمدانظر:

.؟.7-؟8ص(م1996

.الأسطوريالمنهجعنحديثناعندالقادمالفعحلفيالخفصيل!مبتيءالكلاملهذانتعرضسوف
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دينيوفكرعقيدةفيوتنصهرالبعضبعضهاعلىوتنفتحسحيقزمنمخذالتيولوجيون

نأنحوهنحاومنأركوندعاالذيماهوكلههذامنالأخطرالسؤالولكن.(1)دحاو

نظرهم؟وجهةتبليغفيالملتويةالمسالكهذهيسلكوا

الحداثيينإن:تقولالتيالحقيقةفييكمنالخطيرالسؤالهذاعلىالجوابإنّ

لمشاعرومصادمتهاأفكارهمغرابةمنويقينهم،الدينيالمدمواجهةفيتكشيكيةلعوامل

قضايا(منعليهايلقونهمالاستيعابمؤهلةغيرمازالتأنهايرونالتي،الشعوب

يخبرناكصاخطابهمتوصيلفيالطريقةهذاسلوكحاولوافإنهمالتدرّجلسنةواتباعاً

تراقبأنفلابدالموضوعاتهذهعنشيئاًكتبتَ"وإذا:يقولحيثنفسهأركونبذلك

بعضتطرحأنأيضاًيمكنولا،يقالأنيجبماكلتقولأنيمكنلالذلك،نفسك

الأسئلة(بعضأطرحأنأودوباحثكأستاذأنا.ذاتيةأحياناوهيالرقابةبسببالمسائل

معاتصالفيأبقىأنأريدلأني،العلميقتضيكماذلكأفعلأنأستطيعلالكني

أفرضأنالسربونفيكأستاذهناحريتيبكلأتمتعآنيمنبالرغمأقبل.لهذا..العرب

الذيننفوسيجرحأنلهيحقلاالباحثأنأفهملأني،الرقابةمنالنوعهذانفسيعلى

.(2)"محرماتهناك...تطرحالتيالمشاكلبعضويدركواليفهموامستعدينغيريزالودنمالا

غيرثانٍأركونعنلناكشفقدوالتفييداتالتحفظاتبهذهأركونأنغير

اَرائه.بعضناقشناأنسبقالذيأركون

مصدر،الإسلاميالعربيالفكرةيخي-راتو،6.-59ص،سابقمصدر،الإسلامعلىنافذة،أركونمحمد:انظر(1)

.26.ص،سابق

ونشرتهأركونمعالمجلةهذهاْجرتهحوار،ههص،م1984يونيو29بتاريخ385عدر،العربيالوطنمجلة(2)

حوللهمقالاتمجموعةفي،برين!محمدعننقلا(الإسلامبجهلغارودييتهمأركون)محصدعنوانمخت

مذكرةفيجمعهاثم،26ص،أركونمعوقفاتعنوانتحتالأولالمقال،المغربيةالهدىمجلةفينشرهاأركون

العربي.الاسخشراقتهافت،بعنوان
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ذاتية،أمخارجيةأكانتسواءرقابةكلمنمتفقتوكأنهيبدورأيناكمافالأول

ويقررأحكاماًيطلقبساطةبكلفهو،المخاطبينالاَخرينلمشاعركبيراًوزنأيقيملافهو

النتائجتلكإلىبهانشهتالتيالعلميةالطريقةيبينأنأوعليهايبرهنأندوننتائج

مافيصحةفيكالطعنالآخرينومشاعرلنفوس،والمدمرةوالجارحةالمأساوية

إلامستندمنلهاليسالتيالنتائجمنغيرهاإلىالقرآنبناسوتيةوالقول،المممحف

نمكلوأن،بشريةصنعةهيالأديانكلإن:تقولالتي،التاريخيةالماديةأيديولوجية

.(1)والنقصانوالزيادةوالتحويرالتبديلاحتمالمنفيهبدلايرد

ذلككانولومعطياتهوفقالواقعمعيتعاملنفعيسياسيمناورفهوالثانيأما

الشخصيةبهذهوهو،الوسيلةتبررالغايةنهجعلىفهو،العلميةالأمانةحسابعلى

النزاهةصاحبهامنتقتضيالتيالعلميالبحثخلقثاتأبسطعنيكونماأبعد

.(2)تحريفأوتدخلدونماومقدماتهاالنتائجوعرض،والحياد

والمناورات،ةيصخ!َن!لاالحساباتفيهتدخلتإذاالعلميالبحثقيمةفما

الحيالضميرتجدلمإذاوالمعاصرةالحديثةبالمناهجوالمعرفةالإلمامقيمةوما؟السياسية

.نحوهنحامنوكل،أركونللأستاذعليهالإجابةنتركمااْده؟والمسؤولوالواعي

:(والحقيقة)اثضمونالئنيويالمستوى020263

تختلفلاالقراَنإلىنظرتهمفإن،الحداثيونتبناهاالتيالتاريخيةالنظرةبحكمإنه

عندهمخاضعبشريخطابأيشأنفشأنهاَخر،أدبي،نصأيإلىنظرتهمعن

لاالتيالبدهيّاتمنعندهمقضيةوهذه،ثقافيمنتجأنهأساسعلىوالدراسةللنقد

لاوبدهئةثقافيمنتج،وجوهرهحقيقففيالنص"إن:زيدأبويقول،إثباتإلىتحتاج

-OAص،سابقمصدر،الإسلامعلىنافذة،%ركونمحمد:انظر(1) OV.

.\ههص،سابقمصدر،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية،أركونمحمدكتابعلىعالحعهالهثمنعليقانظر(2)
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تشكيلفيدورهماوإثبات،والثقافةلالواقعالاعترافأنويرى.(1)ا"إثباتإلىتحتاج

الديني.التيارمنهجوب!منهجهبينالانفصالنقطةيمثل-القراَنيقصد-النصوصهذه

بعدهاينزلونثموالنبيالنَهعنللحديثالأولويةمناهجهمفييعطونالمتدينونفهؤلاء

التاريخعلىويقفزالواقعلِفْغُيجاهزةإجاباتذووَعْظِيٌٌّّيلُّمَأتمنهجفهو،الواقعإلى

الذينوالمشعوذينالسحرةدوريمارسونفهم،الأيديولوجيالتشويشدوامةتأثيرتحت

حفظوهامقولاتمنعليهميردّدونهبماإعجابهمونيلالآخرينإدهاشإلالهمهئملا

مصداقيةتحديدفيالثقافيالمعيارزيدأبياعتمادمنالهدفأنويبدوالقدماء)2(.عن

فيالمساهمةهوالنصوصبقيةلهتخضعالذيللتحللِخاضعاًًايْوغلًاّصنوعذهالقرآن

الغرضهذاتحقيقفيوالوسيلةالمعاصر"(.الرجيالدينيللتيارالفكريالتخلفتعرية

تحديدهو-العربيعالمنافيللعلمانيةالتمكينوهو-بعدهلغرضوسيلةبدورههوالذي

فلا،التصنيفعمليةفيإقحامهوعدمهديِمحتأجلمنللإسلام)موضوعي(مفهوم

مؤمننِ،وغيرمؤمنين،عقديآساسعلىوالشعوبالأممتصنيفرأيهحسبيصح

يكونأنلابدبل،المواطنينبينالعداوةويخلق،الوطنوحدةتمزيقإلىيؤديلأنه

تبنيأننظرهوفيمكوناتها.أحدالإسلامالتيالعروبةهو،ثقافيأساسٍعلىالتصخيف

الروبةبينيفصلالذيالزائفالوهمذللتيبدّدللتصنيفأساساًبوصفهاالثقافة

وعالميتهالإسلامشموليةتدعي،مثاليةذهنيةعنناتجالوهمذلكأنويرى،ضالإسلام

القوميةالدعوةأننتوهمالمقابلوفي،وحدهمللعربوليس،كافةللناسدينوأنه

قياسرأيهحسبوهو،الأوروبيةالظاهرةعلىلهاقياساً،علمانيةدعوةهيالحديثة

.(4)الدينلدورإنكارأي-علمهحسب-القوميالفكريصاحبلملأنهخاطئ

.57،24ص!سابومصدر!الصصمفهوم،زلدأبوحامدنصر.د(1)

.62ص،السابقالمصدر(2)

.2اول72،5ص،السابقالمصدر(3)

.23-91ص،لسابقاالمصدر(4)
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والمسالكالشاقةالرحلةهذهكلإذ،زرعغيرماحصدقدزيدأباالأستاذأنويبدو

وبات،قصدهغيرإلىبهانتهتقدفيهانفسهحشرالتيالمظلمةوالأدغال،الوعرة

علىوشاهداًعليهحكماًخصومهلضرب،وتطويعهتهجينهعلىعملالذيالنص

لهذانموذجاًبوصفهماالمسألتينهاتينبذكرنكتفيالحروفعلىالنقاطولوضع.فشله

:الفكريالإفلاس

ماإشكاليحللمتابعةجزئيةإلىمهيمنإطارمنالإسلامزيدأبينقلإن.\

بينالزائفةالصراعاتويغذيرأيهحسبيوتدالذي،العقديبالتصنيفهوأسماه

منطلقينمنوذلك،وتأطيرهإيجادهفيأسهمقدنفسههونجدهبل،الواحدالوطنأبناء

أساسين:

ماندريولا-الربيةللثقافةتابعاًجزءاًالإسلامجعلأنوهو،نظريأولاهما.أ

فقطمنهواحدلبعدوتثبيتالحضاريةالإسلامأبعادلكلإلغاءهو-نحديدأبالثقافةقصده

نفسه.زيدأبومنهحذرالذيالطائفيالتصنيفهوعينهوهذا،البحتالعقديالبعدوهو

داخلطائفةهناكأنيعنيالعروبةمكوناتوأهمعربيدينالإسلامإنفقولنا

ومادية،،ويهودية،مسيحيةتسمىأخرىطوائفيجاورهامسلمينتسمىةفاَعثلاهذه

ودمجبينهاالحدودوإلغاءتهجينهافييكفي،جامدةجزراليستلطوائفاوهذه.ووثنية

اجتماعيةكتلهىِبل،الثقافةىم!سيحولهاوهميسياجرسم،بعضفيبعضها

حالبهيشهدماوهذا،رقعتهوتوسيعرخَالاإلغاءعلىمنهاكليعملمتحركة

القرآنعلومدراسةمنهمهكلجعلحيث،منهمواحدزيدوأبو،العلصانيين

وجزئهاالعلمانيةالكتلةومناصرةالإسلاميةالدينيةالكتلةمناهضةهوفيهوالتخصص

.(1)الخصوصعلىمنهاالقومي

.23-2ْ.ص،سابقمصدر،النصمفهوم،زيدأبوحامدنصر.د:انظر(1)
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رفضأي-العقديللتصنيفزيدأبيرفضفإنأخرىناحيةومنناحيةمنهذا

للنص-رفضهورجعيَاًمظهراًوعده-مسلمينوغيرمسلمينالمجتمعفيأنتقولأن

يجبالذيوالإطارالحكمجعلهاإلىيدعوالتيالثقافةمنجزءاًعدهالذي-القراَدن

،المصطلحاتبهذهجاءالذيهونفسهالقرآنلأن،محشرهفيالدخولالجميععلى

.(2)عقديأساسعلىالقائموالتمايز،التصنيفبهذاجاءالذيوهووكافر،مسلم

وبالتالي(للنصرفضهوالذيالنصبهجاءمارفضفياستمرارهزيدأبويقبلفهل

بمحتواهوالإقرار،بالنصالاعترافبين،أمرينبينالخيارفينفسهمعصراعفيوقوعه

نفسه،التصوروشاركهم،بالرجعيينهوأسماهمبمنالتقىقدهناولكونبتصنيفهأي

والتي،الضيقةالحزبيةالمماحكا!إليهبهأوحتوهماًالثقافيالإطاريصبحوعندها

عنها.الترفعإلىزيدأبيأمثالمنوالباحثينالمثقفينكلغدعو

شهدقدبهذاويكون،الثقافةمنجزءرفضوبالتاليومحشواهالنصليرفضوإما

التعممبعينهونتائجهاقبولوعدم،بالمقدماتالإقرارإذبالانتقائية،أولاًنفسهعلى

منوحيبأنهوالإيمانللنصاحترامهبعدم،ثانياًنفسهعلىوشهد.والرجعيةفلخَملاو

والاقتصادية،،الاجتماعيةللظروفوتحليلاتهتأكيداتهبهتوحيماوهذااللهعند

:يقولالإسلامظهورفيالأساسهيجعلهاحيثالإسلامسبقتالتيوالسياسية

يكفيماوالمسيحيةاليهوديةفييكنلمولماذا،إبراهيمدينإلىالعودةلماذا"ولكن

نإالحقيقة؟العربالأفرادهؤلاءتعذّبكانتالتيالحائرةالأسئلةهذهعنللإجابة

بإلهالإيمانيكنلمفإذا.(2)"المطلقلمعانقةصوفيةصرخاتمجررتكنلمالأسشلةهذه

يجيبنا؟ترىياهوفما،الأسئلةهذهمنالهدفهوالأوثانمنعداهماوتركواحد

النصإن1".يقولوكفارمؤ!نينإلىالناسقسمقدالنصأننفسههوذكرفقد9صهالنمررمفهوآ:انظر(1)

المكية.المرحلةفيللكفمارفيهالغلبةكانتصراعوهووالكفارالمؤمنينبينالمستعرالصراعفييساهم

.63ص،سابقمصدر،النصرمفهوم،فلدأبوحامدنصر.د(2)
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هذهوكانت،تغييرهوبضرورةالواقعبأزمةالإحساسعنتعبيراًكانتآ"بلقائلا

هذهباكتشافغُيًرهلولكنللتغيير)؟(،أيديولوجيةعنالبحثبمثابةالأسئلة

للجامعةالصرفيةالآفاقيتجاوزأنالبحثلهذايكنا"لملا؟الجديدةالأيديولوجية

.(1)"الجامعةلهذهوالاجتماعيةالاقتصاديةىَنُبلاطبيعةتحكمهاآفاقوهي،التاريخية

كان"لقدالدينصناعةفييراصتَهلالاالعاملأثرمؤكداًالماركسيةتحلحلألتهويواصل

تهددهاهويةوهي،بالعربالخاصةالهويةعنبحثاًحقيقتهفيإبراهيمدبنعنالبخث

الاقتصارية")1(.المواردضيقمنالنابعالاقتصاديالخطرهوالمخاطرهذهأهم،عدةمخاطر

التوخد؟بضرورةإحسالسثمةكانالمخاطرهذها"وسطوفيالتحديسنةووفق

،الخطرةالاقتصاديةالظروفهذهفيالحياةبقاءلضمانالداخليالمستوىعلىالتوخد

لكيولابد.(2)"الهويةعلىالقضاءعلىأوشكالذيالخارجيالخطرلمواجهةوالتوحد

،بالعربالمحدقةالأخطاروازالة،التحديرفععلىوقادرةًكاملةًالاستجابةتكون

علىقادرةأيديولوجيةفيتتمثلأنالذاتوتحقيقالتوحدنحونفسهالوقتفيودفعهم

فيالمتمثلالخارجيالخطرومواجهة...الداخليةالصراعاتا"مواجهةهدفينتحقيق

.(2)"والرومالفرسمنالعربأعداء

بسيط؟حدُزيدٍأبيعندالسببفياليهوديةولاالمسيحيةالعربيعتنقلملماذاولكن

فما.(3)"ددجلاالوافدينيقبللاعنصريمغلقدِينٌ...واليهوديةغازٍرِينٌ"المسيحيةلأن

.63ص،الضمفهوم،زيدأبوحامدنصر(د.1)

.46ص،السابقالممحدر(2)

فنقولط:نهايتهإلىالمنهجيخطهنسحبأنويمكن(عينهالأيديولوجيالتقسيمهوهذا.46ص،السابقالمصدر(3)

الغربدينلأنها،للمسيحيةإما،عميلنسانٍاهواليهوديةأو،المسيحيةيعتنقاليومعربيإنسانيْاإن

فلسطينمجتلونالذينهمفاليهور.اليومللربعدوأبمرفلأنهاللِهودية!اما،للعربوالمح!هقرالمستهعمر

الحدالْةعنالمدافعينأكبر!نلأنه،عميلأوليصبحنفسهفلدأبووحتى.العربكرامةمساءبماحوبدوسون

العربي.للشعبوالمشعبدالمهيمنالغربنتاجهيالتي
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يحققجاءالذيالدينهو"الإسلام؟الهدفينهذينتحققالتيالأيديولوجيةإذنهي

المثابة!بهذهالإسلامإن:نقولأنالأيديولوجيالتأويلقبيلمنوليس،الأهدافهذه

وهي،الواقعحاجةمعتجاوباًكان،إبراهيمملةللحنيفيةنفسهُذُرَيدينهوحيثومن

محمدعنإذنالحديثوليس...منهمواحداًمحمدوكانالأحنافعنهاعبرالتيالحاجة

فيتجسدتإنسانعنحديثبل،سلبيمتلتيعنحديثاًللنصالأولالمتلقيبوصفه

عنمنفصلةًمستقلةًذاتاًيمثللاإنسان!إليهاينتميالتيالبشريةالجماعةأحلامداخله

.(1)آ"المستقبلوأحلامالواقعأشواقأعماقهفيتجسدتإنسانبل،الواقعحركة

نتيجةهوبل،اللهعندمندينهوليسزيدأبيكلاممنواضحهوكمافالإسلام

النبيومحمد،والخارجيةالداخليةللتحدياتالعربومعاناةالواقعلتراكماتحتمية

بفضلواستطاع،وأشواقهأعماقهفيوتمثلهاالأحداثهذهفقهرجلهو،،الكريم

مماقومهإنقاذفيالمناسبَالرجلَهويكونأنفيهيتحرّكالذيبالواقعومعرفتهحِنْكَتِه

لمإن-يلتقيبهذاوهو.(2)مهبخاصةواحدةأيديولوجيةحولوتوحيدهمبهمحل

.6هصر،السابقالمصدر

الأخافأحدعمروبنزيدبينزيدأبوعقدهاالتيالمقارنةنذكرللفائدةوإتماماًهابنايجدرذكرهسبقممالمزيد

بنزيدكانلقد1":الذكرالسابقالنصمفهوم:كابهمن63و62صفحةفييقول..النبيوبينالإسلامقبل

دين-إبراهيمدينعنأيفاًباحثاًكانوانومحصذ،إبراهيمدينعنوالبهحثقومهمفارقةفيمالغأعمرو

ينعكسوأعرافهالواقعلقيمرفضهيكن...ولمومجتمعهلواقعهإدانتهوزيدثددمئلعلىيكنلم-الحنيفية

الحجروضعشرفينالمنحولاختلفواحينلقرشيمكنكانوهلالأفراد.إزاءالثخصيسلوكهعلى

حياتهموفارقوسبهمآلهنتهمعابالذيعمروبنزيدمثلرجلتحكيمتقليأنالكبةبناءعندمكانهدوسْالا

الذيإنزيدأبيرؤيةوفقنقولأنفيمكن*؟المسيحيةيعتقلموإنبالراهبأشبهصارحتىتامةشبهمفارقة

النبوةمنوسلمعليهاللهصلىالنهبينَكمالذي!ان(حنكنهوقلةتئددههوالمضبهذامنعمروبنفلدَمَرَح

صغرهمنذومآسيهأسرارهوكتم،نصرفاتهفيالتحكمعلىوقدرتهفيهعاشالذيبالواتعوكرفتهحنكتههو

المعنى:هذاعنممبراْالابقالمصدرمن65صفحةفيبقول.ذللتعنللافماحالماسبةالفرصةجاءنهأنإلى

-..فياليتممرارةذاقلقد.واقعهفيالمترديةالاجتماعبةالأوضاعيتجاهلأنلهيمكنيكنلممحمداًالبنيمَ"إن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


82
ال!ريكلوالقراتالعرباثيونهالحك

إلىنفسهزيدأبويظهرأنقبلمنالمقولاتهذهرددواالذينالمششرقينمع-ينقلنقل

لهايعدولم،أصحابهاعندمصداقيتهافقدتأنهايبدوالمقولاتهذهأنغيرالوجود)1(

الحداثيين.مننحوهنحاومنزيدأبيعندإلامعنىآو،صدىمن

شريحةأكبرضدزيدأبوبهايقومالتيالشرسةالحملةأنوهو!عمليّثانيهما.ب

المستشرقينأقاويلوترديدالقرآنحولوالشبهاتالفتنوبثّ("وهبشهادتهاجتماعية

ثوبهافيوالطائفية،والأيديولوجي،الفكريالتعضبعينهوالزمنعليهاعفاالتي

شؤوننافيللتدخلأكبرفرصةًللأعداءوتُتيح،الوطنيةالوحدةتهددالتيالمعاصر

عينهوبالدينوالمتاجرةوالعمالةالأفقوضيقبالرجعيةالاَخرينرميُأليس.الداخلية

متعافٍأنهزيدأبوادعىالتيتلكالأذقانحتىالأيديولوجيةالتحليلاتفيالانزلاق

قسمواقدهويدعيكماالإسلاميونكانفإذا.(3)اهبالدائمووعمِهمعرفتهبحكممنها

يهددالذيالفكريالتطرفقبيلمنذلكوعَدَّ،وكافرينمؤمنين؟قسصينإلىالمجتمع

؟)

"3

معاًوالفقراليتمقسوةمحمدظروففياجتمعتقدكانتوإذا،الصدارةمركزالعصبيةلعلاقاتيعطيمجخمع=

عنها".بالافصاحالمجخمعهذامثلفيئسمَحلاألئلةتثيربطرلقةتشكلقدوعيهأتشكفلا

is1لاه ( See: Raymond Ducasse( 1908) . Mahomet Dans Son Temps, Geneve: Imprimerie L)

.21-29.Gilbert & C. Grand Rue, 40، pp

.IV،2.ص،سابقمصدر،النصمفهوم،فلدأبوحامدنصر.د

التشوشبخطرتاموعيعلىالباثإنالقولعن".وغنيالصدد.هذافييقولحيث23ص،السابقالمصدر

يقللأنعلبهأنويدركمواطناًبوعانهممهويتفاعلفيهيعيشالذيالواقعمنموقفهمنالنابعالأيديولوجي

التحليلاتمهاويإلىالانزلاقمنمانعاًبهالدائمالوعيويكفييسنطيع.ماقدرعلىالخطرهذاتأثيرمن

تليقلاونزاهةْوموضوعيةًتجردألأنف!همويزعمونينكرونهمنإلاالأذقانخىفيهعَعيلاإق،الأيديولوجية

بالمالغةأحولماأنهالأول،هدفينبحققأنحاولالأسلوببهذاهور."كلذلناوأنى،المجردالمطلقبالحقإلا

البحثعلىالذاتيالجانببخطرتاموعيعلىبأنهقارئهيوهمأنأرادالمفضوحالمؤدلجعالفكريوالتطرف

منبميدحدإلىالتهخلصعلىقادرالمنهجيةللأدواتوامتلاكه،الواسعةصرفتهمجكمهوولكنه،العلمي

إليها.خلصالتيالتائجسلامةفيشكمعهيبقىلاحدإلىاَثارهمامنوالتقليلالأيديولوجيوالتألهبر،الذاية

مهاويفيالمفرطوالإيغالالعلميةالنزاهةوعدمبالذاتية!ارانتهمبالإسلاميينالتعريصقمحاولةهوالثاني

المؤلف.لدىاستعمالهماوحَسُنَكُرَبالغبنودهاذكاءعلىيدلماكراْسلوبوهذاالآيديولوجية.التحليلات
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إرهابيين!،إسلاميينمنعدةطوائفإلىقسمهقدفإنه،وحدتهويضعف،الوطنأمن

إلالهمهمّلاانتهاقديننفعيينمشايخإلى،خائنةمسيطرةرجعيةبخُنو،وعلمانيين

والعباد)؟(.البلادخونةالرجعيينالحكامجرائموتبريربالدينالمتاجرة

مصطلحذلكعلىوكمثال،المنهجيالانضباطوعدمالمصطلحاتفيالتعمية02

همالإسلاميينبأنيوحيوذلكللعلممرادفأبوصفهأولاًاستعملهحيث،العلمانية

الدينبينوهميةصراعاتخلقواقدالضيقبفهمهمالذينهموأنهم،العلمضدأناس

قضاياتناقشنبتتالتيالنابتةتلكيتجاهلأنالباحثيستطيع"هل:يقولوالعلم

للعلممقابلاًالدينيوضعحينوذلك،القديمالتراثمنوصارت،الزمنعليهاعفى

رجالينبريحيث،والعلمانيةالإسلامعنومؤلفاتوندواتومحاضراتمناقشاتفي

يسقطبساطةبكلهكذا(1)؟اهنعللدفاعالعلمانيونوينبريالعلمانيةلمهاجمةالدينمن

علىتخفىولا،بهاإلايستقيملاالتيمدلولاتهأهتممنومجردهخمُلاتهكلالمفهومعن

العلمية.الكفايةلنفسهيزعممثقفعنفضلاً،العاديالإنسان

علمزيدأبويعلمكماليستالعلمانيينوبينالإسلاميينبينالدائرةفالنقاشات

هذهتحملمابكلالإسلامبين،نْييَّراضحنَسَقَيْنبينهيبل،والعلمالدينبيناليقين

الإسلاملإقصاءقوةمنأوتيتمابكلتعكلالتيالعلمانيةوبين،معانمنالكلمة

الكلامهذاشرحفيوحسبناالمساجد،أبوابتتجاوزلاطقوسمجردفيوحصره

تناقضههوالمسألةهذهفيإبرازهنريدماأنإلا،الماضيالفصلفيوردماعليهوالتدليل

أنهاأساصعلىمنهاوتبرؤهللعلمانيةالثانياسنعمالهعنهيكشفالذيالداخلي

دعوةالحديثةالقوميةالدعوةأنالثاني"الافتراض:يقولللدينمعاديةأوروبيةبضاعة

.2.ص،سابومصدراالنصمفهومازيدأبوحامدنصر.ر(1)

.2.ص،السابقالمصدر(2)
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والفكر،المجتمعحركةفيأعمقأسبابلهامؤقتةتعبيراتمجردعلماقبة.وهذهعنصرية

العربيالقوميالفكريصاحبفلمأوروباتاريخفيبمثيلتهاالظاهرةهذهري!سفتيمكنولا

.(1)"الدينلدورإنكارأي-نعلمفيما-

منأقرّفإنه،العلمانيةوصمةمنالعربيةالقوميةتبرئةمحاولتهمنالرغموعلى

للقومية،تابعأجزءاًجعلهحيثللدينونظرتهمعتقدهعنوكشف،يدريلاحيث

الإسلاميينبينالجوهريالخلافهووهذا،يتعداهلالهانابعاًمحدوداًدوراًويشغل

منخصومهموبينالحياةجوانبكلعلىوهيمته،الدينبضموليةيقولونالذين

محدودبدورإلاالأحوالأحسنفيللدينيعترفونولا،ذلكيرفضونالذينالحداثيين

الفردية.العباداتيتجاوزلا

التيالعربوأحاسيسِآمالِمجردهوالتاريخيةالماديةالنظرةهذهوفقفالقرآن

وخبرتهوحنكفحسهبرهافة،محمدجاءأنإلى(2)عقلاءهمْتقَرَأوالأيامبهاحبلت

للنقدقابل)د(رائعأدبينصفيفترجمها(1)الخصبوخياله(3)الفذةوعبقريته

علىسابقاًمكتملاًكاملاًالقرآنيكونأنزيدأبورفضفقدعليهوبناء.(6)والدراسة

يقول،إرادتهمدونللناسهدايةًوالسلامالصلاةعليهنبيهعلىالثهأنزلهالواقع

مكتملأكاملأسابقاًمعطىالنصمجعلالتصورهذا"إنالتصور:هذاعلىمتهكماً

إلىيؤديَأنالتصورهذاشأنمنوكانبها.للبشرَلَبِقلاإلهيةبقوةالوافععلىَضِرُف

.2.ص،سابقممدر،النصمفهوم،زيدأبوحامدنصر.ر(1)

.63ص،السابقالمصدر(2)

_1oص،السابقالمصدر(3) U

.94ص،لسابقالمصدرا(4)

.96ص،السابقلمصدرا(5)

.؟9-81ص،لسابقاالمصدر(6)
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شيءمجردإلىدالّلغوينصمنبتحويلهوذلك،تدريجئأالواقعحركةعنالنصعزل

عالمفيالماثلالقديملأصلهتمثيلاًوجودهمجردمنقداستهيَستمدمصحفإلى،مقدس

.(1)،"والمثلالأرواخ

نأالأحوال!أحسنفيعندهميعدولاالذيللقرآنالحداثيالتصورهوفهذا

ماعليهوينطبقالأدبيةالنصوصمنبغيرهمقارنتهتجوز،رفيعأدبينصمجرديكون

بالشعر")2(.مقارنتههنا)تصحّ(من،رائعفنيوأثررفيعنمأدبيإنه"نعمعليهاينطبق

فهمآلياتمصيرهوفماالحداثيينعندومفهوماًمصدرأالقرآنشأنهذاكانفإذا

له؟الأوائل

النبوية:ةّنّسلا03،3

متعدَدةطرقهي،المطهّرةال!مثثةمعالتعاملفيالحدائثونسلكهاالتيالطرقإنّ

تهميشوهي!واحدةغايةعندتلتقيأنهاغيرالحداثيّةتاراّيتلاوتنؤعبتعذدفمتنؤعة

الكريم.للقرآنالبيانيدورهاوإلغاءالسنة

الحداثيين:عفالسنةمفهوم.1،3،3

فيالرئيسالسبببعضهمُهَذَعبلالحداثيّينيُر!ييعدلمللسنةالسائدالمفهوم

ماكلبأنهاالنبؤيةللسنةبرأيناالخاطئالتعريفيأتيهنا"منوتهميشهالإسلامتحنيط

كانالتعريفهذا.إقرار..أو،نهيوْاأمر،أو،فعلأو،قولمن،النبيعنصدر

هوالعصروروحيتماشىالذيعندهمالصحيحالمفهومإذ(3)"الإسلامتحنيطفيسببا

وعباداتحدودمنالكتابأحكامتطبيقفي،النبياجتهادهيالنبوّيةةنّسلاأن11

.67صاسابقمصدر،التصمفهوم،زيدأبوحامدنمر.د(؟)

1،9.ط،الربيالثقافيالمركز:)بيروت،النصنقد،حربعلي(2) Vf072ص(ام.

،(2،0199ط،والتوزيعوالنشرللطاعةالأهالي:)دصثقمعاصرةقراءة:والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(3)

.548ص
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تنزعاجتهادفكلمة(1)"هيفيعيشالذيالموضوعيّالعالمالاعتباربعينآخذينوأخلاق

بالواقعمحكومآخربشريّاجتهادأيمثلاجتهادفهيخصوصيّةآيالسنّةعن

الاقتصاديّةالظروففيوالمتمثّلومكانيّاً،زمانيّافيهظهرالذيالمادفيالموضوعيّ

منأكثرتعنيلافهيالميلاديالسابعِالقرنفيالعربيّةللجزيرةوالاجتماعيّةوالسياسيَة

الحاضر)2(.واقعناعنتماماَيختلفبدائيئواقعمعالإسلاملتفاكلأوليئاحتمالول

و"الصلةللإسلامالأولالعهدفيًاّمهمعاملأوظيفيّةنظروجهةمنالسنّةوتمثل

فيالبشريّالوعيوتصوراتمطلقهافيالقرآنيئالوعيحقائقبينالفعالوالتوسّطالحيّة

لمإحيائيّةوبيئةعصرفيظهرقدالقراَنأنالحداثيالتصوّروفقلأنهالتاريخيّة")3(نسبتها

.(4).االتحليلعبرالقرآنيللمنهجالواضحوالنفاذالمباشر"التعاملخصائصهامنيكن

الرسولدوروظهر،الحداثيّيند!عالتاريخيّةقيمتهاالسنةاكتسبتالمنطلقهذاومن

فيعملياًالعرببهايحتذيالتيالعصليّةالقدوهَأيالحسنة"الأسوةهولأنهعصرهفي

نظيرهعنهزّيميحداثيّأقَيماًبعداًالسنَةتأخذولكي.(ْ)"المنهجلوعيالخظريالغيابحالة

السابعالقرنفيالربثةللثورةقاموصإلىالحداثيّينبعفررعندتحولتفقد،التقليديّ

الثلاثة:الثورةشروطفيهاتوافرت،إنسانثةثورةأولمثلتالتيللميلاد

الأداةوتشكيل،الظروفهذهوعي،ثوريبتغييرتسمحالتيالموضوعيّةالظروف

الإيديولوجيّبالنظرتبتدئبنداً،وثلاثينأربعمنالقاموسهذاويتكوّنالثوريّة.

النضالمرحلةمنالثورةبانتقالمروراًوالإنسانوالحياةللكونالشموليئوالفلسفيئ

.535ص،سابقمصدرامعاصرةقراءة:والقرآنالكتاب(شحرورمحمد(1)

الإسلاميةالعالميةحمد،حاجالقاسمأبومحمدأيضاً:وانظر،549،567-546صالسابقالمصدر:انظر(2)

.488-487ص2ج،(2،6991ط،والتوقلعوالنثرللطباعةحزمابندار:)بيروتالثانية

.68ص،2ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمد(3)

.68ص،السابقالمصدر(4)

.68ص،السابقالمصدر(5)
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النبيّ،قادهاالتيالأهليَةالحربفيتمثلالذي،الإيجابيئالنضالمرحلةإلىالسلبيّ

أهمتعدّوالتي،الإنتاجتةالعلاقاتفيالتغييربدايةإلىالعربيَةالجزيرةكلشملتوالتي

وانتهاءً،ووسائلهالإنتاجعلائقمستوىعلىالثوريالاقتصاديالسلوكفيٍلُّوحتنقطةِ

كلّالقيادةإعطاءمعالإسلامئةبالمفاهيمالعربيّةالقوميّةفيهاتزجوطنيّةمفاهيمبصياغة

القرار)1(.اتخاذصلاحيّات

لتهميشوتَوْرِياتواستعاراتتاطّوحتمنالحداثيّونبهيتحصناَّمِمالرغموعلى

علّطملأيّيمكنالتيالخلاصةفإن(2الجماهيرلوعيالتسلّلعمليّةوتسهيلخصومهم

لعصرناصالحةغيرُالمطهّرةالنبوّيةالسنةأنهي"يستخلصهاأنكتاباتهمفيومتأمّل

ملزمغيرنيَدَّدحمومكانزمانفي،النبيئبهفاماجتهادأنهاهلّثمتماغايةامّنإو،الحاضر

"والمغالطةذلكغيراعتقادالكبرىوالمغالطةوالمجازفةالخطأمنبل،ُدْعَبمنجاءلمن

فيالسابعالقرنإلىالعشرينالقرنمنفنرجعالإسلامنفهمأننريدأنناهيالكبرى

منننتقلذلكبعدثم،مستحيلوهذاهمفكرواكمانفكّرأننريدأيتفكيرناطريقة

.(3)"العشرينالقرنفيالسابعالقرنإسلاملنقذمالعشرينالقرنإلىالسابعالقرن

وحديثاًقديماًالمسلصينعلماءبينعليهالمتعارف:طفهومهابالسنةالالتزامويعذ

الذيالخيالمنوضرباً،والمكاننامّزلابُعْدَيْعلىوقفزأوالتطور،للتاريختشويهاً

هوالمأزقهذامنللخروجعندهموالحل(1).والحياةبالواقعلهعلاقةلافراغفييعيش

العشرينالقرنفيإنناونقولأنفسنامنواثقيننكونأدن"هو:شحرورمحمديقولكما

فعلماعينوليس،،ّيبّنلافعلكمايبْسِنإلىمُطْلَقٍمنالقراَنتحويلعلىقادرون

.65ه-55هص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(1)

للطباعةحزمابنندارة)بيروتالمستقبلواَفاقالتاريخيالمأزقالسوداكحصد،حاجاشقاسمأبومحمد:انظر(2)

.274ص/(م؟2،969ط،والنوزيعوالنشر

.566ص،سابقمعدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(3)

(U665ص،السابقالمعدر:انظر.
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فهمه،منأرقىالحداثيّينَمْهفأنغيررجالونحن،رجالهمطريقةعلىأي(؟)،يبّنلا

عصرإلىالحداثيّينوانتماء،بدائثةجدفيهالإنتاجوسائلرعويعصرإلىانتمائهبحكم

العلميالتقدّمبحكمفالسنة.(2)الثانيةالعالميّةعصرالمعلوماتيّةوالثورةالمتطورةالتكنولوجيا

ذلكلهايعدلموالتقنيالمعرفيالمستويينعلىالعشرينالقرنإنسانهقّقحالذيالهائل

اهتمتالتيالتقليديةالتفسيزيةالعقليةتلكبانتهاءانتهىالذيالكريمللقرآنالبيانيالدور

.(3)بالتحليلاحتوائهاعلىالقدرةدونكثرةفيالأشكالإلىوالنظرةليالمظهر

قدأمرفهذا،بهاالاعتدادوعدمالممئنةلحجيّةإنكارهمليسالأمرفيوالعجيب

المنهجيالتناقضهوالمؤسفالعجيببلْ،وحديثاً)4(قديماًالمجازفينمنكثيرإليهسبقهم

فما4ال!مثةمسألةتناولواالذينالحدائيّينكتاباتاعترىالذيالفكريوالقلقالصريح

بنقيضهاجديدمنيفاجئناحتىتقريرها،فيويتعببقاعدةيصرحأنأحدهميلبث

:النموذجانهذانالفكريوالتذبذب،التناقضهذالتوضبحويكفي

:محمدشحرورYyl.103,1؟3

هوإنماالنبويةبالسنةتسميتهعلىحِلُطْصاماإنالقوليمكننافإنهوهكذا3:يقول

فيوليسمنهالصخميمفيبلالواقعفيحياتهعاش،إنسانيّوكائنكنبيّالنّبيّ،حياة

(?)

(2)

(4)

.765ص،السايقلمصدرا

أيضاً:وانظر48ول487ص،2ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمدافظر

.567،173ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد

.أركونومحمد705ص،2ج،سابقمصدر،الثايةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر

والررآرائهموبيانوحديثأقديماْالسنةحولوشهاتهمالقرآنتونبخش،إلىحسينخادمانظر

ومطاعنالبويةالهمنة،الئاميمكي.دأيفاً:وانظر،(م011989ط،الصديقمكتبة:عليها)السعودبة

لمكريكمثالٍ:أيفاًوانظر،159-97ص،(م1999r\,1،والتوزيعللنرعماردار:في!،عمانالمبتدعة

واتوزيعللنشرالجماهريةالدار:الييا،بالقرآنالبيان،المهدويكمالمصطفىكتاببهاالاعتدادوعدمالسنة

.(م1،0991ط،الجديدةقافَالادار:البيضاءالدار،والإعلان
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ومشروطةمحدودةإنسانيّةتجربةمجردهيهناعندهالنَبوّيةةئس!ملاف،(1)"الوهمعالم

باتباعهاملزم!لسنا!والفكرئة،والسياسيّة!والاقتصاديّة،الجغرافيّة،البيئيّةبظروفها

معئنةتاريخيّةمرحلةمعالإسلاملتفاعلالأول"الاحتمالإلاّتمثلولاتعنيلالأنها

صلاحيّتهاوعدمالسنّةتاريخيّةعلىالنأكيداتفهذهالاَخر"ا)2(وليسالوحيدوليس

التيالأحاديثفصلعلينايجبالمنطلقهذا"من:بقولهنقضهاقدالحاضرلعصرنا

لماذا؟(3)"المستقيمطارّصلاأحاديثأيٍةَدِحعلىوالأخلاقوالعباداتبالحدودتتعلق

طاعةفيهاجاءتالتيةعاّطلا"وهيةلصّتملاالطاعةبابمنلأنهااتباعهالوجوب

132:عصانالى1(تُزحَمُوتَْمُحًلَعَلوَاَلرسُولَوَأَطِعُو(اَللًهَميواللهطاعةمعمندمجةالرسول

نأوبما،916:النساء](000اَدذُعَليَتهِمَمَعنأَنيِذًلَامَعَفَاُؤلنكََلوُسَّرلأَوَهَّلدَاِعِطُي!وَمَن:وقوله

الحالاتهذهففي،واحدةطاعةفياللّهطاعةمعالرسولطاعةدمجوقدباقٌٍّيحالنّه

فيحصراًجاءتةعاّطلاهذه،مماتهوبعدحياتهفيالثهطاعةمعلوسّرلاطاعةتصبح

المشقيم")4(.الصخراط،والأخلاقوالعبادات،الحدود

لوأما،إدراكهفيعناءإلىيحتاجلاواضحوتضاربهكلامهفيالعتوريضقانّتلاف

المنهجيالتناقضمنمزيدعلىإلآانّلدتلااهّنإف،لكلامهالدّاخليّةالبنيةإلىنظرنا

استدلّناتّللافالايتان.الفكريالمذهبلصالحوتوظيفها،النصوصفهمفيوالتعسّف

فيإليهاستندالذيالعلميالأساسماندريلا،المتصلةةعاّطلاهوأسماهماعلىبهما

نأعلىتدلانالمباشرةدلالتهمافلا.المعانيمنغيرهدونمعنىعلىدلالتهماحصر

الأمورمنغيرهادونوالعباداتوالأخلاقالحدودفيمحصورةالمذكورةةعاّطلا

.465ص،سابقمصدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد(1)

.945ص،السابقالمصدر(2;

كا.53ص،السابقالمصدر(3)

.055ص،السابقالمصدر(4)
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الأولىفالاَية.مذهبهيؤيَدفيهوردتاالذيالسياقولا،والمعاملاتوالقتالةسايّسلاك

129الآيةإلى121الآيةفمن،القتالحولعمومهفييدورواللاّحققباّسلاسياقها

تماأموراهّلكوهذه،الربامسألةتناولت،135ةيَالاثممباشرةالقتالعنتتكفمكلها

أعرافمنمستقاةلأنها،لناملزمةغيرأنهايرىالتيالمضفملةالطاعةتحتالمؤلفعده

إلى132منلهااللأحقةتايَالاثمالمؤلفبهااستشهدالتيةيَالاجاءتثم(1)العرب

ذلكمنالمستخلصةوالعبروجزاءهم،أهلهصفاتوتبيّنالخيرعلىتحثاهّلكو1384

نأعلىيدلّمما،174ةيَالاحدودإلىوالقتالالحربأمورليتناولالسيّاقيعودثم

وليس،غيرهدونشئعلىتقتصرلاوشاملةعامّةةيَالاهذهفيالواررةالرّسول،طاعة

المؤلف.ىعّداكما

طاعةوجوبيتناولعليهاقباّسلاقايّسلاف،الثانيةةيَاللةبسّنلابالشأدتوهكذا

التيالايةتأتيثمذلكوجزاءطاعتهفضلبيانثم،بقضائهوالرّضاالرّسولط،حكم

قايّسلايأتيثمنفسهوفضلهاالطاعةمعنىىِفوهمابعدهاوالتي،المؤلفبهااشدلّ

اّممهذاكلفأين،104ةيَالاإلى71ةيَالامنوذلكالقالمسألةويتناول،اللاّحق

ا"لقد:يقولاَخرموضعفيهوفهاالحدّهذاعنديقفلماضطرابهإنّبل.المؤلفادّعاه

علىمثال،فقطأدنىكحدّالكتابأمّفيوردثلحالاتٍأعلىًاّدح،الرسولوضع

الأدنىالحدّوردةيَالاهذهفيروّنلاسورةفي31رقمةيَالافيالواردالمرأةلباس:ذلك

الرّسول،وضعالحالةهذهففيالدّاخلي.سابَللااليومعنهيقالماوهو،المرأةللباس

هذافطاعةوكقيها(وجههاماعداعورةالمرأة:)كلبقولهالمرأةللباسالأعلىالحدّ

خلقهاكماقيرّطلافيعاريةًالمرأةخرجتإذاأي،أقلوليسةيَالاكطاعةهوالحديث

الوجهغطائهافييدخلتماماًمغطاةخرجتالفباس.وإذافياللّهحدودتعذتفقدالثه

.203ص!سابقممدر،والقرآدنماالكتاب،شحرورمحصد(؟)
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فيهلمايستنكرهأنأحدأرادلوالكلامفهذا.(1)!ارسولهحدودعنخرجتفقدوالكفان

الفهمبعدمالمولفالسيّدلاتهمهبالضرورةالذينمنمعلومهولماالصّريحةالمخالفةمن

المرّةهذهولكن،(2)المعاصرةهتيّرظنهومخهااستقىالتيالمناهجعلىالازوعوعدم

بعضها:وإليكخارجيّنقدأيّعنغنيةتناقضاتهبعرضالاكتفاءفيأننحسب

صلاحيّةأُعطيَقدالرّسول،أنمفادهاقاعدةًالكلامهذافيالمؤلفرّرقلقد.\

ةيَالاكطاعةالحدّهذامفالمأخوذالحديثطاعةوجعل،المرأةللباسالأعلىالحذوضع

تمامأالكلامهذابنقيصن!كقههذابعديفاجئناثم!مماتهوبعد،حياتهفيبسواء،سواءً

وضعفيالحقلأحدٍيعطِلموتعالىسبحانهاللّهبأنهاننتبهأن"اوعلينا:يقولحيث

قولهفياللهبحدودالحدودسميّتحيث،الساعةتقومأنإلىثابتةتشريعيّةحدود

اللهعلىتعودالهاءهنا(41:الشاء1(وَرَسُولَهُ!وَيَتَعَذَحُدُودَهُ،اَدلًهَِصْعَي!وَمَف

حدودهما")3(يتعدّومنلقالتماماًكحدوده،يبّنلاحدودبوضعاللهسمحولو،فقط

شحرور؟الأستاذيعتمدالرأيينفأييمنعبحناّشلاويعطيفالأضل

يأأقل("وليسةيَالاكطاعةهوالحديثهذا"فطاعةركّذلاقباّسلاالمؤلفقول.2

:يقولحيثآخرموضعفيبهحّرصماوهذامماتهوبعدحياتهفيقولهفيالنبيئ،اتباع

والحدودبالعباداتوالمتعلّقةمعاًوالمضمونبالنصّملزمةأحاديثإلىالرسالةتقسيما

"وأنلهآخرقولينقضه(4)"طقفبالمنهجملزمةوأحاديث-المستقيمالصراط-والأخلاق

.03!-30.ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1)

والتوزيع،والفرللطباعةالأهافي:)رمثىَوالمجتمعالدولةفيمعاعرةإسلاميةدراسات،شحرورمحصد:انظر(2)

`1،\ط o v,o (? 14 9 f.

.535ص،سابقممدر،والفرآنالكتاب،شحرورمحمد(3)

.57؟ص،السابقالمصدر(4)
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علىيؤكّدالأوّلففيالنّبي،")؟(كلامعينليستةّنّسلاوأنتاريخيّةمرحلةهوالحديث

تاريخيّةيؤكدالثانيوفيالحرفيّةطاعتهووجوب،ومكانزمانلكلّالحديثصلاحتة

.،النبيكلاممنللمنطوقالسنّةمطابقةوينفيالحديث

هناآ"من:قائلاةّنَسللتعريفهمفيالعلماءخطأوأنشحرورمحمدللأستاذسبق.3

وأفعلأوقولمن،النبيعنصدرماكلَبأنهاالنّبويةللسثثةبرأيناالخاطئالتعريفيأتي

أسسبأنالعلممع،الإسلامتحنيطفيسبباكانالتَعريف.هذا..إقرارأونهيأوأمر

،(Y)"والحديثالكتابليسولكنصحيحوهذا،ةّنّسلاوالكتابهيالإسلأميالثشريع

النبيّقولبأنهاةّنّسلاعنوعَبَّرالرّسالةةّشسأسماهماعخوانوتحتذلكبعدجاءثم

كل":بقولهالمرأةللباسالأعلىالحدّالرّسولُ،َعَضَوالحالةهذه"ففي:الحديثوأنها

،(3)"لقأوليسالآيةكطاعةهوالحديثهذافطاعة"اهيّفكووجههاماعداعورةالمرأة

فصلعلينايجبالمنطلقهذا"من:قائلاًكذلكالرّسالةةّنسوتحتآخرمكانفيجاءثم

طارَصلاأحاديثأي؟حِدَةعلىوالأخلاقوالعباداتبالحدودتتعلّقالتيالأحاديث

النّبويةالسيرةجعلحيثأبعدهوماإلىالمؤلّفذهبفقدذلكمنأكثربل(4)"المستقيم

السنة،يناَثلا"االفرععنوانتحتوذلكثوريماركسيمنطلقمنولكنةّنَسلاعينهي

وأوامرهوأفعاله،يبّنلاأقوالمنشيثاتحتهوذكرالدَولة")د(وبناءيروّثلاالعصلفيالنّبوّية

.548ص،سابقمصدر،آنوالعرالكتاب،شحرور(محمد1)

عليهاللهعلىالنبيإلىأضيف"اماهوالحديثمصطلحكتبفيالواردالصحيحوالتعريفةالابىَالمصدر(2)

لجلالالأثرعلممنظومةعلىشرح:الترمسياللهعبدبنمحفوظبمانظر.ا؟ةفصأوتقريرأوفعلأوقولمنمل!هلو

قواعد،القاسميالدينجمالمحمد:أيضأوانظر8ص،(م1981،4ط،الفكردار:ت)بيروالسيوطيالدين

.61ص،(م1،1987ط،النفائسدار:البيطار)بيرو!بهجةمحمدقيَعحت،الحديثمصطلحفنونمنالتحديث

.055ص،السابقالمصدر(3)

.535ص،السابقالمصدر(4)

.55صه،بقلساالمصدرا(5)
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المواقف،التّكتيك!والطرحالمناقشةفيالمرونةا":قولهمثلاانظر،وأوصافهوغزواته

كل"استثماروالمبدئيّة")1(العقائديةالمواقففيالضلابةمعالحديبيّةصلح،السّياسيّة

أبعدإلىاستثمرتحيث...الملهوفوإغاثةوالشئجاعةالكرممثا!الإمجابيّةالعربئةالمزايا

الجاهليَةفيخيارهم،معادنالناستجدون-الربتةللقوميّةالإيجاببَةالمزاياكلالحدود

(2)."1958!،4جمسلمصحيح-فقهواإذاالإسلامفيخيارهم

الششريعيبقى-كلامهمنيفهمكمابدونهوأنالحديثأهصيّةالمؤلفنّيبولقد

الحذبينُلوسّرلاو(فقطالأدنىالحدّببانعلىاقتصرقدسبحانهاللهدامما،ناقصاً

الحذنّيبقدالنَهأنأو،ركّذلاقباّسلاالمرأةلباصمسألةفينأّشلاهوكحاالأعلى

الأدنىالحدّالرّسول،وضعا"فقدالركاةمسألةفيكماالأدنىالحدّنَيبوالرسول،،الأعلى

فييطعنآخرمكانفينجدهاللّه")3(كطاعةذلكفيلوسّرلاوطاعة%215وهوةاكّزلل

اتهامأهوهذاعصلهمويعذمصداقيّتهمفيولشككدوّنوهبمنويلمزالحديثصخة

هو،دّمحمأصبحالموروثالتّقليديالسنةبمفهوم"ولكنوسفمعليهاللّهيّلصيبّنلل

أكثرعليهالمعتمدهوالنبويّالحديثفعلثأأصبحبل.الكتابجانبإلىالإلهيةالشهادة

نأدونمحمداً،نئهمأنناعنهلنتجكذلكالأمركانولو.الأحيانبعضفيالكتابمن

هريرةوأبا،عنهمالنّهرضيالصّحابةاتهمامك.(4)"هّبررسالةإبلاغفيريصقّتلابندري

لخدمة،اللهرسولعلىوالكذببالوضعبعدهممنوالتابعين،الخصوصعلى

.(العقديّة)ْومذاهبهمالسيّاسيّةأغراضهم

.056ص،سابقمصدر،والقرآدطالكتاب،ثمحرورمحمد(1)

.165ص،السابقالمصدر(2)

.155ص،السابقالمصدر(3)

.965ص،لسابقالمصدرا(4)

.057-965ص،لسابقاالمصدركاا)
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علىيعتمدأنلنفسهيجيزفكيف،ورجالهالحديثمنموقفههوهذاكانفإذا

السرّأنولبدو9عرّشلانصفيضيعبدونهاحدودإثباتفيالمختلقةالأحاديثهذهمثل

وآلياتهثارّتلابالمركّبجهلههوالعلمأهلواتهامهوتعميماتهالمؤلفتناقضاتفي

بأن"آعلماًبالتواتروالعبادا!والأخلاقالحدودأحاديثعلىحكمههّلكهذاويؤكّد

انتقلتقد-المستقيمطارّصلا-والأخلاقوالعباداتالحدودحولالنبوّيةالأحاديث

مامتواترمعظمهاأوةنَسلانصفأنالشّحروريالمذهبوفقأنهبمعنى،(1)ابالتّواتراإلينا

منقوضهذاوقوله.النسبةهذهواقعيّاًتشكلوالأخلاقوالعباداتالحدوددامت

فيمختلفآحادفالحديث،المرأةللباسالأعلىحذهعلىبهاستدلّالذيبالحديث

وفيهذا،(2)عائشةيدركلمدُريكبنخالد،مرسلعنهوقالداودأبوأخرجههتّحص

نإ:ذكرهاعندبقولهصحّتهاعلىاتفقالتيالأحاديثفييطعنماكثيراًنجدهالمقابل

.(3)"نَيبوالحرامنّيب"الحلالحديثمعفعلمثلما،صغ

ذلكعلىأدذولاوزناًلهايقيمولابالممئثةيعترفلاالمؤلفالسثدأنوالوافع

وال!ثياسئةالمذهبيّةالصئراعاتمفترياتمنبأنهواذعائهالحديثتدوينقيطعنهمن

فيالحديثعلمظهورتمّحيثالحديثعلمإلىالملحّةالحاجةكانتلماذايظهر"اهكذا

.470ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرور(محمد1)

،(،ام99"،\ط،العلميةالكتبدار:بيروتداود)أبيشنشرحالمعبورعون،آباديالدينشصمحمد(2)

قالاالحرانيالفحنملبنومؤملالأنطاكييعقوب"حدثفاالحديثونص،0984رقمحديث،081،ص11ج

علىدخلتبكرابيبنتأسصاءأت:عائثةعندريكبنيعقوبقالخالدعنقتادةعنبشيرعنالوليدأخبرنا

وأشار،وهذاهذاإلامنهايرىَأنلها()تعلحيصلحلمالمحيضبلغتإذاالمرأةإنأسماءيا:وقال*اللهرسول

عائة.يدركلمدريكبنخالدمرسلهذا،داودأبو"قالوكفيهوجههإلى

العسقلاني،حجرابنانظرعليهمتفقالحديثفهذا.473ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(3)

،2051رقمحديث،(1978،الأزهريةتإامكقبة:)القاهرةالبخاريصحيحبثرحالباريقح

رقمحديث،المساقاةيماب،(القلمدار:)بيروتمسلمصحيحشرح،الوويالإمامكذلكوانظر،136ص

.3،32.ص،؟1!خت!؟.8-107
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السيعة،؟سياسيّةحركةكلأنوهوالبحتالسّياسيالهممثبب.أما..المعركةهذهخضمّ

المؤتدينتكسبلكيعقائديّةةيّركفأرضيْةإلىبحاجةكانتانم...الخوارج،ةّنّسلا

الفكريالمرجعهوالحديثعلىالاعتمادفكالنما،نمّزلامعاستصراريتهاعلىوتحافظ

.(1)ا"ةّيسايّسلاالفرقلهذه

حمد:حاجالقاس!اأبومحم!ثانيأ:.2،12323

متنبينالتوافقضروراتفيالبحثمجردإن11:حمدحا!القاسمأبومحمديقول

يقود،ومعرفيةمنهجيةضوابطعلىالمبنجةالقرآنيةالألفاظودلالات،النبويةالأحاديثكا

علىبل،السنةيبطلماهذاقولنافيوليسبالقرآنالسنةعلاقةفيللبحثحتماً

لاالتزاماً،الصحيحةالسنةبمرجعيةالالتزامضرورةعلىنؤكدفإنناذلكمنالنقيصق

الأمةاجتهاداتبضبطيتعلقوجوهريأساسٍلسببوذلك!غموضولافيهلبس

فيهيبدوالذيالقولفهذاالقراَن")2(.منهجيةمنيأخذونهفيماومفكريهاوعلمائها

عدةمننقضهقد،الكريمللقرآنالبيانيودورهاالسنةبحجيةيعترفممنالمؤلفوكأن

:يتَالافيإجمالهايمكنأوجه

لمأنهنحسبمنهجيةهيوردهالحديثلقبولالمؤلفوضعهاالتيالمنهجيةإن.أ

فيبماالشرعيةالنصوصمنكثيرعلىلحكمناإليهااستجبنالومنهجيةوأنهاإليها،ئسبَق

41ر"كلكملحديثردهذلكعلىدليلريْحو،الصحةوعدمبالوضعالكريمالقرآنذلك

أنهبدعوىمنهجيتهصحةعلىوبرهاناًتطبيقئاًمثالاًبوصفهرعيفا"عنمسؤولوكلكم

التوافقعلىأيضاًأؤكد"فإني:يقول،الكريمالقراَنمنآيتينمعيتناسبلا

المعانيفيالتضاربيحدثلابحيثالقرآنولغة،،الرسوللغةبينالتامَّينوالانسجام

رالح،:"كلكمالرسولإلىالمنسوبالحديثلذلكنموذجاًوامخذت،والدلالات

95ص،سابقمصدر،والقرآنالكاب،شحرورمحمد(؟) I.

.62ص،\ج،سابقمصدر،الفانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحا!القاسمأبومحمدانظر(2)
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القراَن:فيوردتاآيتينمعتضاربهوأوضحت،"رعيتهعنمسؤولوكلكم

باَذَعَنيرِفَهبفِلَوأوُعَمشأَوانظُرنَاوَقُولُوأزَشَاتَقُولُوأاَلأُونَماَءاَتَذِينَيهأَتهَا!:الأولى

حَمِفشَاوَيَقُولُونَءِهِع!اَوًمنَعاَلْكلَمََنُؤكِرَحُيْاوُداَهاَلًذِينََنِق!:والثانية،ا؟4ْ:القرة(أصصِلا

راعنادلالاتإنالناء:64((أِئيِذلَاىِفوَطغناثأَلسِنَئِهِخلَياوَزَعِنَامُ!مَعغَترَغص(َواَنِئَصَعَو

الناسقدرمنتحطفراعنا،ًاّدجخطيرة(انرظناب)اهلدبتساومرتينعنهاالثهنهىالتي

فيأوقعهقداذهف.(1)"بعصاهالراعييقودهاحيثمرعىمن،رعية،إلىبتحويلهم

:ثلاثجهاتمنالشبهةهذهإبطالويمكنلهانهايةلاإشكاليات

عشرستةفيومسلم،البخاريرواهفقدالمعنويالتواتردرحةإلىالحديثبلوغ.أ

والمسؤولية.الرعايةمعنىتحملوكلها،ومشقاتهرعىبلفظكلهاموضعاً

تايَالاشأنفيقولنافما،آيتينمعتتعارضالحديثألفاظأنجدلاًافترضنالو.ب

مِئِدعَولِافننهِتممُئوَاَلذِينَ!:و!8:المؤمفوذ1(َقوُعَزمِتِدْهَعَولِافنهِمْمُئَنيِذًلَاَو):التاليةالكريمة

اَهؤَعَراَمَفِه!لَارِضوَلقَءَاعئَااًلِإعَلَثهِزاَفَنئَئَكاَموَرَفبَانِضقآتدعُوهَا):و213:المعارج1(َنوُعَز

قدوتعالىسبحانهاللهأن،واضحٌالأمرنْيَيَلوُألاالاَيتينففيأ27:الحدب!أاَهضياَعِرقَح

الذمأنواضحكذلكالأمرالثالثةوفي،لأماناتهمالمؤدِّينالمحافظينالمسؤولينمدح

مطلوبة،الرعايةبأنيشرمماالرعايةلفظعلىوليس،الرهبانعلىثَصْنُم

.الذمذلكاستحقواماالرهبانبهاأخذولو،ومستحبة

الإنسانقيمةمنيحطأنه،الذهنفيانقدحشيءكلأنالمؤلفمنهجوفقأنه.ج

فيلماللردعرضةالأمورأولهيالصلاةرأسهاوعلى!العباداتفتكونمردودأمرهو

الإنسانمّركاللهبأننقولأنيمكنفلا،وإهانتهللإنسانإقلالمنحركاتهاظاهر

ودسوالركوعبالخنوعالإنسانتأمربأحاديثنقبلثما7ْ:ا!صاء1(!وَلَقَدْكَرًئنَابَنىءَادَمَ

!؟المؤلفمنهجحسبكرامتهممنًاّطحو،للناسإهانةهذافيأليس.الترابفيوجهه

.59006ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمد(1)
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علىحُكمُهُالسنةلحجيةالمؤلفإنكارعلىدليلاالباحثيعذهأنيمكنومما.2

العقليةالبساطةتعنيوالتيوالأنيميةبالإحيائية-السنةنقلة-عنهماللهرضيالصحابة

وضعاًيعيشكانالأنيميةمرحلففيالعربيأنذلك"من:يقول،مظاهرهاأسوءفي

البيئةبالتحديدوأعنيجرداء،وصخريةصحراويةمساحاتعلىفيهينتشربدوياً،

الإسلاموعاءكانواالذينالجزيرةوسطِعربُضمنهاعاشالتيالجغرافيةالطبيعية

الطبيعيةالظواهرلحركةالسكونيةالنظرة،العقليةالحالةهذهخصائصومن.البشري

بروتينيةنفسهيكرّرثم،البدايةمنذكاملاًوُحدشيءكل...والتعاقبراركَّتلالمنطق

...والضيقالاتساعوالنهار...الليلوالقمر...الشمسومتناوبة...ومكررةدائبةةَّييُقاَعَت

آخرموطنفيويقول،(1)"اهسفنللظواهرإحيائيفهمإطاروفي(والنقصانالزيادة

"كانوا،بالإحيائيةعنهماللهرضيالسلفعلماءمنبعدهمومن،واصفاًالصحابة

يسمىماهذا.اهدَدعتوكثرتهافيالأشياءمعبطبيعتهاتتعاكل(تاريخيةعقليةضمن)حالة

فكريةخصائصذاتتاريخيةعقليةوهي،البشريالفكرتطورفيالأنيميةبالعقلية

معهاوالتعامل،(خاصةً)إحيائيةحياةبهاكأنالطبيعةظواهرمعالتعاملأهمها،محددة

الكثرةفيتنتشرمظهريةًتفسيريةالعقليةبقيتلذلكبعضها...عنالكيانيةاستقلاليتهافي

التقليديونالمفسرونيتوقفلمبالذاتالسببولهذا.بالتحليلاحتوائهاعلىالقدرةرون

(2)."التنزيللأشكالخلافاًالقرآنلاَياتترتيبرإعادةمن،الرسولبهقاممالدى

إلىلاوالمنسوباتالم!ئَنَدإلىينصرفونالمسلمينجعلالذيالسببهوهذاولعل

بماالثهرسولعلىوالدّسّالأحاديثتزيي!اليهودعلىلّهسالذيالأمر!والمنهجالمق

)3(.والسبباليومإلىبنانلمزالتماكارثةوتلك،القرآنبهابشرالتيوعلائمهيتنافى

.88ول487ص،2ج،سابقمصدر،الثانبةالإسلاميةالعالميةحمداحاجالقاسمأبومحصد(1)

.ه"7ص،2ج،السابقالمصدر(2)

.66-6صه،اج،لسابقاالمصدر(3)
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لماتفصيلاتاليهودلدىبعضهمفالتمسكاتبينغيرأيأميينكانوا"العربأنذلكفي

والشبهةالتهمةبهذهفهو.(1)!"التراثخلفياتفيالنقصلديهيعوضوبماالقراَنأجمله

هذهنقلواالذينالناسلأن،نفسهالقرآنفيللطعنمصراعيهعلىالبابفتحقد

.القراَننقلواالذينأنفسهمهم،والمدسوسةالمزيفةالأحاديث

،الرسولالصارمةمنهجيتُهُاستثنتكيفلَيَعْجبالثانيةالعالميةفيوالباحث

هذاطبقوأنسبقبأنهعلماً!بالإحيائيّةنعتهوعدمالتار!ةالمرحلةهذهمن،بذاته

(2)إالأنبياء؟منغبرهعلىالمنهج

بحجيةالثانيةالعالميةاعترافبعدممعتقداًالباحثجعلتالتيالأسبابومن.3

فيالنظريمكنمرحليّةً)3(،عربتةًتجربةًتكونأنصاحبهاعندتعدولاوأنها(السنة

العالميتين.بينالفرقلبيانكتابهفيالمؤلفعقدهاالتيالمقارنة

العالميتين:بينالفرقجدود313،3

الأولىالإسلاميةالعالمية

.للقرآناللفظيالمبنى01

الثانيةالإسلاميةالعالمية

القرآني.المعنى10

(4)ا"القراءتينبين"الجمعالمهج02"ا"السنةالحسنةالرسوليةالقدوة02

(1)"العلميوالتطور"الفلسفةالعالميةالخصائص03المحليةالخصائصإطارفيالتطبيق03

.044ص،2ج،سابقمصدر،السانيةالإسلامةالعالمية،حصدحاجأبوالقاسممحمد(1)

،88!اص،ا،جاللامعليهإبراهيماللهنبيحولالذكرالسابقالثانيةالعالميةكابهفيالمؤلفذكرهما:انظر(2)

الفكريةالمدرسةمنهجيةتقويم:بالمفونالماجستيردرجةليلالمقدمبحثهفيلهمفتاحالجيلانينفد:أيفأوانظر

غيربحث،بماليزياالعالميةالسلاميةةعماجلا)،(ًاجذومنحمدحاجالقاسمالكرلم)أبوالقرآنتفسيرفيالمعاصرة

.73-67ص((ام998،مطبوع

.142-79-77ص،2ج،سابقمصدر،الثانيةالإسملامةالمالمية،حصدحاجالقاسمأبومحمد:انظر(3)

(f)05صه!2وج،505ص،؟ج،السابىالمصدر:نظرا.
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الحسنة"الرسوليةأن"القدوةيستنتجأنيمكنالمؤلفقدمهاالتيالمقارنةخلالومن

وفي،(القراءتينبين)الجمعالبديلبالمنهجعنهاضيعُتساو،اخئفتقدسنتهفيالمتمثلة

لها،حاجةلاأنهيبدوالتيعالميتهفيالنبويةبالسنةالمجردللاعترافواضحإسقاطهذا

(2).الرسولأحاديثمنيثبتلموما،ثبتماإلىلهاعودولا

النسخ:04"3

وجهاتلتأييد،استغلالهاالحداثيونحاولالتيالمسائلأكثرمنالنسخمسألةتعد

إلىتفسيرهفيالقديمةالمناهجصلاحيةوعدم4القرآنبتاريخئةكالقولودعمهانظرهم

فيهحاولواالذيبالقدرأنهغير،سبقفيمامنهابعضأتناولناالتيالمسائلمنغيرها

أفكارهموتأييدنظرهموجهاتلدعممنهاوالاستفادةالخسخمسألةعرضفيالتوسع

نقيضهإلىالشيءمنينتقلالذيالفكريالتذبذبمنمزيدعنفيهكشفواالذيبالقدر

ذلك.فيحرتخ!أيدونما

زيد:آبوحامدنصرآولأ:.\؟4،3

إلىوانصياعهالقرآنتاريخيّةعلىقاطعةحجةًالحداثيينبعضعندالنسخيعذ

ذإنحوهنحاومنفلدأبيحامدنصرديدنهوكماًالُكشتوظهوراًبهوتأثره،الواقع

جدليةعلىدليلأكبرالنصفيبحدوثهاالعلماءأقرالتيالنسخظاهرة"تعد:يقول

لمسألةعرضهعندذكيةبطريقةزيدأبوحاولولقد،(3)"والواقعالوحيبينالعلاقة

تاريخيّةمسألةأولهما،اثنينهدفينتحقيقالتراثكتبفيالمعهودهيكلهاوفقالنسخ

قدرتهوعدموحديثهقديمهالدينيالفكرضحالةبيانوالثانيالذكر،السابقةالقراَن

حيثمنوضوحهرغمهناالوحيمنهج"إنالعلميوالتحليلالنقدعلىرأيهحسب

.68ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسماْبومحمد(1)

.2rrص!2ج،السابقالمصدر:(انظر2)

.134و؟2هص،المصدرنفسكذلكوانظر.171ص،سابقمصدر،النصمفهوم،فلدأبوحامدنصر(3)
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الرسميالدينيالفكرفيتمامأيغيب،الإنسانيبالواقعالوثيقالارتباطعلىدلالته

قوانينعلىالوثبيريدونلأنهمغياباًأشدالشريعةتطبيقدعاةفكرفيوهو!المعاصر

لاالنسخلظاهرةالفهمهذاحدودوفيوالنار.الحديدوبقوةوالفسربالفرضالواقع

مروياتمننقديموقفاتخاذعدمعلىحرصهممنالنابعالخطأمنالقدماءيسلم

الآراءبيهتوالتوفيقالقدماءعنالنقلمجردعلىواعتمادهموالمنسوخالناسخعلم

.(؟)"،والرواياتوالاجتهادات

:يتَالاتهافتهاإظهارفييكفيوالتعصيماتالإطلاقاتوهذه

مانقدضرورةإلىصراحةًفيهادعاالتيالنسخفيالتاليةالجوزيابنعبارة.ا

منهموقعالذينرأيتإني!"ثمسقيمهامنصحيحهاوبيان،النسخفيالأقوالمنسبق

!والمنسوخالناسخفيالكلاموهو4فاَلمنيأفظعهوماعنهمصدرقدصحيحاًالتفسير

بمنسوخ،ليسمابنسخوقالوا،وصنفوه،فيهفتكلمواالعلمهذاعلىأقدموافإنهم

جرأة،يرفعلمآيةحكمبرفعالقولوإطلاق،حكمهرفعالشيءنسخأنومعلوم

بالنسخ،القولفيواحدخطعلىيكونوالمالأوائلفإنهذاعلىوزيادةً.(2)"عظيمة

؟واحدةزمرةفيحشرهميمكنفكيف،أصلا)3(ذلكوجودأنكرمنمنهمبل

بغيرها،جهلعنهذهوإطلاقاتهأحكامهفييصدرلمزيدأباأنوالحقيقة.2

يُحتاجلامماالأقوالهذهمثلوأنخاضة،التراثعلىالجيداطلاعهعلىتدلفكتاباته

السببوإنما،المسألةبهذهتَيِنُعالتيالكتبمعظمفيمبثوثةفهيكبير،عناءإلىفيه

فيالملحةورغبفالفكرقيوتعضبه،وأهلهالتراثمنالسلبيموقفههوذلكفيالرئيس

.21هص،سابقممدر،النصمفهوم،فلدأبوحامدنصر(1)

الجامعة:المنورةةنيدملا)يرابملاعليأشرفمحمدتحقيق،القرآننواسخاالجوزيبنالرحمنعبد،الفرجاْبو(2)

.75ص،(9841،المورةبالمدنجةالإسلامسِة

.23ص،السصاويةالرائعفيالنسخنظرية،إسماعيلمحمدشعبان:مثلاانظر(3)
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ماغيرفيبهصرحماوهذا،ذلكلهعنّكلماالأيديولوجيينخصومهعلىالقضاء

.(1)كتاباتهمنموضع

القمني:محمدسيدثانياً:.20403

أجلمنكان!انحتى،التراثيةبالمناهجالشكليالاعترافمجردحتىأنهويبدو

ينحىالقمنيمحمدسيدهوفها،الحداثيينبعضلدىفيهمرغوبغيرأمرالحداثة

معالرؤيهَتلكتشابك"وإزاءالنسخفيالقدامىبتقسيمقبولهلمجردزيدأبيعلىباللائمة

إلىبالأحرىأوالأخير،طرفهإلىالخيطيمدلمالدكتورالأستاذفإن،القديمةالقوالب

فيالمسخلظاهرةالتقليديبالتقسيممُقَذَماًسَفمَأنهلولا،متاحةوكانتالممكنةالحدود

.(2)"الكريمالقرآن

:أمرانزيدأبيزميلهمنيعجبهلمالقمنيفالسيد.\

.الثوبذلكتمزيقهدفهكانوإنحتىالقديمثوبهافيالمسألةلهذهتناوله.أ

التصريحدونالمقدماتبوضعواكتفاؤهالتصريحدونبالتلويحاكتفاؤه.ب

وتفاعلهابالواقعوملابساتهاالنصوصتناسخعلىبالكلاماقتصارهقُلْأو،بنتائجها

الأبعادإدراكعنلتقاصرهمأولقصورهمالعلماءمنوالأواخرالأوائلولَمْزُ،معه

مواطنفيفعلكماالمسألةهذهفي-رأيهحسب-تصريحهوعدم،المسألةفيالتاريخية

النصهذاارتباطإلىإشارته"ورغمأنتجهالذيبالواقعوارتباطهنآرَملابتاريخيّةأخرى

عصليّاًتفصحلمالإشارةتلكأنإلا،وحياًالنصذلكتواترزمنالعربجزيرةبواقع

.13)."النسخموضوعفيوجليواضحبشكلذاتهاعن

السلطة،،الض:كتابهوأيضاً.24اوا2وه10.-99ص،سابقمصدر،النصمفهومكابهمثلا.انظر(1)

،(م1،1995.طاالربيالعافيالمركز:البيضاء)الدارالهيمنةوإرادةالمعرفةإرادةببنالدينيالفكر،الحقيقة

.11،35،285-6،9ص

993ط،للنشر!مينا:)القاهرة،والتراثالأسطورة،القمنيمحمدسيد(2) or259ص(؟.

.259ص،سابق3(مصدر)
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النسخعلىكلامهخلالمنتأكيدهاالقمننالسيدأرادالتيالمسائلأُمُّوالمسألة.2

هوأيدينابينالذيالمصحفأنعلىالإلحاحهىِ،عليهاالكلاملأركونسبقوالتي

يفيدما،أخبارمنجاءفيما-مدققةبنظرة-نجدبينما"هذا:يقول،الصحابةصنعمن

بعدجدتأحداثإلىإضافةً!الوحيمعهافتفاعل،تَّدَجوظروفأأحداثاًهناكأن

القرآنإلىالنهايةفيكلههذاأدىبحيث،القراَنجمععمليةناَّبإوذلك،الوحي

ولم،(عفانبنعثمانإلىنسبةًالعثماني)المصحفالانأيدينابينالموجودالنهائي

رغم،بحساباتهموالظروفالأحداثتلكالنسخظاهرةمعالتعاملفيالمجتهدونيأخذ

أزليكنصالكريمالقراَنمعالتعاملعلىالإصرارنتيجةوذللتلها،إشارزهم

،القرآنتشكلفيمماتهوبعد،،النبيزمنالواقعبأثربالقولتشبثهأدنغيرالوجود")1(.

فيواستقرارهتكاملهالإسلامبلغ"فقد:اللاحققولهينقضهبأزلشِهالقولواستهجانه

.(2)،"،النبيحياة

تشكلفي،النبيموتبعدوخاصئةً،الظروفبأثرالقولبينالجمعيمكنكيف.3

الصحابةبأن،المقدمةل!هذهالمنطقيةالنتيجةهيقلأو،يُوحَىمماأيدينابينالذيالقرآن

والإضافة،والحذفبالاختيارالقرآنتشكيلفيكبيراًدوراًاْوَّدَأكانواقدعنهماللّهرضي

؟،النبيحياةفيالإسلامبتكاملالقولوبين،وواقعهمظروفهمعليهأملتهماوفق

عندمنوحيبأنهالقولوبينوناسوتيته)3(القرآنبتاريخيّةالقول!بينالحمعيمكنوكيف

.592ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،القمميمحمدسيد(1)

،276ص،الابقالمصدر(2)

القرآنبهأخبرماتسفيهإلىعمدبل-ثار!لاوالأسطورة-كتابهخلالمنالمقولةهذهإثباتالمؤلفحاوللقد(3)

قصةحولالكتابهذافيقالهما:مثلاانظر،ساخرتهكميبأسلوبالاْخباروتلمقبالسطحيةونعتهالكريم

أقوالهلبهمضنتعرضوسوف.24.-237صالسلامعليهإبراهيموقصة12.-193صالسلامعليهسليمان

الله.شاءإنالفادمينالفصلينفيوتطبيقاتهمالحداثيينمنهجعلىالكلامعدالتفميلمنبشيء
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بذلكالوعيلعدمنتيجةًليسوالتناقمن!التذبذبهذافيالأساسالعاملأنويبدو؟الثه

تقتضيهوما،خصومهضدالقمضييديرهاالتيسورَّضلاالفكريةللحربنتيجةٌهوبل

القديم،لهذاالعلميةالدراسةإن"االخصمإنهاءهوفالمهم،وخداعتمويهمنعادةالحرب

.(1)"نَالاالدائرالفكريالصراعفيالأسلحةأمضىمنتكونأنيمكن

شحرورومحمدحمدحاجأبوالقاسمثالثاً:.324!3

وتضاربهالقرآنبتناقضإقرارهوبالنسخالقولأنفيرىحمدحاجالقاسمأبوأما

مشكلتهمجلأنمجاولكانفقدوالمنسوخالناسخعلمابتدعمنأن"غير:يقولحيث

وأمتضاربةًلهبدتالتيتايَاللالرابطةالكليةمنهجيفيتفهملمحينالقراَنمعهو

يعنيلاالذيوالمنسوخالناسخفأوجدأحياناً!بعضهامعمتناقضةحتىأومتشابهةً

القرآنفيأنالقولبمجردفظن،ومضمونهالقرآنتركيبةفيالتناقضحالةإقرارسوى

أنزلالذيالحقفيطعنقدأنهبذلكأدركوما،الإشكالىحلقدأنهومنسوخاًناسخاً

John)بورتنجوهنإليهاتَوَصلَّالتيالنتيجهَمعيتفقهذاوقوله،(2)"نَارقلا Burton)

إلىأساسهفييرجعلاالنسخمصدر"اأنيرىحيث،الإسلاميالقانونمصادركتابهفي

محمديراهحينفي،(r)"أنفسهمالمفسريناختلافاتإلىيرجعبلذاتهالكريمالقراَنبنية

والمنسو!الناسخوتعالىسبحانهاللّهجعل"فقدالقرآنبهاتفردإمجابيةميزةشحرور

.2.ص،سابقمصدر!والقراثةروط!هلألا،القعنيمحمد(سيد1)

،(م1991،الإسلاميللفكرالعالميالمعهد)فرجينيا:المعرفيةالقرَانمنهجيةحمد،حاجالقاسمآبو)2(محمد

.43ص،جا،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية:كذلكوانظر؟66ص

,rogationكاes 0، Islamic Law, Islamic Theories of a3لاحم ( See: John Burton ( 1990 ), The So)

London: Edinburgh University Press, p.208. "For we have exposed the origins of the

theories in gradual developments arising from the attempts of exegetes and us>} li> s tc

resolve the painful problems posed by the conflicts they themselves noted between the

h and those of the mus} h}f. But the ` conflict' we have seen was{!3؟contents of the

."actually between different exegeses of the k} ur' a> nic passages
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.(1)"حدودهضمنالتشريعتطويرفيلنهديلناتعليماً

مسبقاً.منهماواحدكلاعتقدهماإلىراجعاًنجده،اختلافهماسببفيتأملنا!اذا

.(2)هلكالبناءاختلحرفمنهااختلإذابنائيةوحدةعنعبارةهوالقرآنبأناعتقدفالأول

وأنها،للاستقامةنقيضاًالحنيفيةبأناعتقادههوالنسخإثباتإلىدفعهفالذي،الثانيأما

كيفيةلناكتعليمالنسخفجاء،الأعلىوالحدالأدنىالحدبينوالتأرجحالميلانتعني

النظريةلاأنهغير.(3)-والاستقامةالحنيفية-النقيضينبينالجدليالقانونوفقالاجتهاد

نفسه.مناقضةمنصاحبهامخفظأناستطاعتالجدليةالتطريةولاالبنيوية

لأنوتضاربهاأجزائهاتناسخعلىالمطافنهايةفيأمرهااستقرقدفالبنيوية.\

علىيزيدماإقرارهوبين،الذكرالسابقالنسخرفضبينإذ،الرحلةبهطال!صاحبها

الذيالأولالمجلدمنوالثلائينالرابعةالصفحةفيجاءالرفضفقول.صفحةالألف

والثانيةالأولىالصفحةفيجاءبالإثباتوالقول،صفحةمئةالخصسعلىصفحاتهتزيد

العالميةهذهعلىالتأكيد"وبغرض:فيهايقولوالتيالثانيالمجلدمنالخامسةالمئةبعد

فيالمقدسبيتباستقبالالإلهيالأمرجاء،محليةٍعناصرَِّيأتأثيرعنبعيداً

اللهأعادثم،المزملسورةفيكمالَيْلِتأقياماًالصلاةبجعلالإلهيالأمر...وجاءالصلاة

لحركةًطَبَتالنهارساعاتعلىالصلاةتعّزُوكما،لاحقةمرحلةفيالكعبةنحوالتوجّه

تحملعنهاالتحؤلثمالبدايةهذهإنفرضاً.وليسنافلةًالليلصلاةوجعلت،الشمس

الغيببينالعلاقاتنسبيةعلىوتأكيده،المرحلةتلكلأوضاعالقراَنتوجْهفيدلالاتٍ

عدممنالأمرينسخَثمليأمرالعليماللهكانوما،نفسهالواقعلخصائصتبعاًوالواقع

علىالأمريجريولكف-البعضيظنكماللإسلاماليهودرفضأي-بالمستقبلمعرفة

.476ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1)

.68ص،سابقمصدر،المعرفيةالقرآنمنهجية(حمدحاجالقاسمأبومحمد:انظر(2)

(r)524-474ص،سابقمصدراوالقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر.
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.(؟)"...الدينيالبناءفيالنسبيةهذهخلفيةإلىليرشدناالنح!هذا

شحرورأأنأي!النسخبنسخحُلّقدتناقضهاأنفيبدوالجدليةالنظريةأما.2

فيالنسخبإثباتفقوله.أفكارهعلىعمليّاًأجراهنظرئأالنسخوجودعلىلنايبرهنلكي

الذي-معاصرةإسلاميةدراسات-كابهفيبالنفينسخه-والقراَنالكتاب-كتابه

علومعلىالاستبداداَثارمنآخرأثر"ثمة:يقول،الاستبدادنتائجمنالنسخفيهجعل

ناسخيوجدأنيمكنلا.ولهذا..الحكيمالتفزيلفيوالمنسوخالناسخبحثهو،القراَن

علىالسياسيالاستبدادأثر.لقد..(ص)دمحمإلىالموحىالحكيمالتنزيلفيومنسوخ

لكيللاستبدادلابد.وكان..الحكيمالتنزيلفييقعوالمنسوخالناسخأنمفهومتدعيم

التنزيلفيمخرجإيجادمن،الأهليةوالحروبالشديدةالداخليةللمعارضةحذاًيضع

لا-قولهفي)رض(عفانبنبعثمانابتداءًالاستبدادتُرَسمَخُ،القوليةالسنةوفينفسه

منكجزء،والمنسوخالناسخعلمأن،الختامفيلنا.يتبين..-اللهألبسنيهثوباًأخلع

وكما(2)".آخرهإلىأولهمنٌمْهَوهو،التراثأدبياتمنلناوردتكما،القراَنعلوم

ناقضأنيكفيفلا،الأدبوسوءالتناقض-ةلْيَكوسوءحشف-العربيالمثليقول

ظهرياوراءهويجعلهاالعلميالبحثأخلاقياتكلعلىيتجرأأننفسهمنهماالواحد

منغيرهاإلىوالجمود،الفهموقلة،والوهم،بالتناقضويصفهمالعلماءعلىفيتهجم

للمنهجيةامتلاكهيدعيمنهعاكُلاّبأدْعلماًوالازدراء،والتهكمالتحقيرآوصاف

منعقدين-الأوائلفاتتالتي-الدررهذهنظمفياستغرقوأنه،الحديثةالعلمية

يصعبمما،العلميالبحثشروطاستوفىقديكونكهذامجثاًأنيفترصْمما،(3)الزمن

.205-105ص،2جاسابقمصدر،الثانيةالإسلا!يةالمالمية،حمدحاجالقاسمأبو(محمد1)

.130،297،274،371ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةفيمعاعرةإسلا!يةرراسات،شحرورمحمد(2)

حمداحاجالقاسمأبومحمد:أيضاْوانظر!1484ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(3)

.ص،؟ج،لهمابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية
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التناقضحدإلىتصلأنعنفضلاًالبسيطةالشكليةالأخطاءوجودحتىعادةًمعها

.إ!الفكريالتعصبإنهأخرىمرةولكن،انيَبحاصعندهوالحالمثلصالمنهجي

اللخة:0513

بدائية،لغةهيالمعاجمعبرإليناوردتالتيالعربيةاللغةأنالحداثيونيرى

.(1)المستجدةالمعانيحملعنوقاصرةعائمة،راكدة،عقيمة

:لجابرياعاب!محم!:أولا10ً؟503

منتَعِمُجالتي،العربيةاللغةأنإلىالجابرياعتقادحسبيعودذلكفيوالسبب

والتجويز.الانفصاليفَأَدئَمعلىتقوملغةهيالبدوأفواه

الترابطبعدميتصففكرهواللغةهذهتورثهالذيالفكرأنأي4الانفصالمبدأ.\

مستقلةوحداتواعتبارها،وتباينهاالكونيةالظواهربانفصاليرىفكرفهو.المنطقي

بيئة،اللغةهذهفيهاظهرتالتيالبيئةإلىأساسهفييرجعوهذابعض.عنبعضها

والفكرية.،والاجتماعية،الجغرافيةالأعرابي

رملهاحبات،صحراولةبئةهوالأعرابيحوىالذيالمكانإن،الجغرافيةالبيئة01

وحدات،والكائناتالأجساممنوغيرهامنهاالمؤلًفوالطُوبوأحجارهاوحصاها

نباتاتوهكذا.التداخللاالتجاورمبدأعلىتقومبعف،عنبعضهامنفصلةمستقلة

بعضهاكانوإن،مستقلةوحداتفهيحيواناتهاوكذلكوهناكهنامتفرقةفهيالصحراء

.الأطرافمتراميةشاسعةصحراءفيوحيدبأنهيحسمنهافردكلأنلا(قطعفييعيش

فالكثافة،فيهانشأالتيبئتهعنيشذلابطبعهوالإنسالن،الاجتماعيةالبيشة.ب

نأتعدولاوالقبيلة،برحيلهتركلخيمةمجردفمسكنه،رفَضلاحدإلىتصلالسكانية

علىتسيطرهشةًقبليةرابطةسوىتجمعهملا،متفردينأفرادمجموعةمنأكثرتكون

،3.ط،المصرلةالأنجلومكتبة:)القاهرةالقديمال!راثمنموقفوالخديدالتراث،حنفي-.دانظر:(1)

.93ص،(م1987
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علىتقومعلاقاتهرعويمجتمععموماًالربيوالمجتمع.الفردانيةروحأعضائها

.الاتصالعلىلاالانفصال

رؤيةلاشكهيالعربيةاللغةتُوَئذهاالتيالفكرئةالرؤيةإن،الفكريةالبيئة.ج

الأرضيالصحراءفضاءفيالأشياءةَرْدُنف،والاجتماعيةالجغرافيةببيئتهامتأثرة

فيه.الحادثبالشيءوعدماًوُجوداًمرتبطاًللمكانتالإفتصورتجعل،والسماوي

بحضورالعربيوعيإلىيحضرالمكانإذ،مشوهمفهومالربيالتصورفيالمكانفمفهوم

فهو،الزمانمفهوموكذلك.فيهالواقعالشيءذلكبغيابويغيب،فيهالواقعالشيء

تابعبل،الأعرابيذلكشعورعنمستقلةقيمةلهليس،والركودالرتابةتسودهمفهوم

ُّدَعُتحَدَتيْنبينالفاصلةالزمنيةفالفترة.فيهالواقعةالنادرهَالحوادثبتلكالمرتبطلشعوره

يأتلمماالأولالحدثمنقيمتهاتستقىِلأنها،طالتمهماواحداًزمناًالعربينظرفي

...الفيلوعامالحرّكعام،الحدثزمنهوفالزمن،يخسيهأويلغيهاَخرحَدَث

ُلَثَمذلكفيمَثَلُهابعضعنبعضهامنفمحلةالعربيذهنفيالأزمخةفإنوباختصار

والأمكنة.الحوادث

وعنصرالانفصالمبدأفعلاًتُكَرِّسُبيئةهيالصحراويةالبيئةإن،الشجويزمبدأ.2

ةل!ودغيرفالأمطار،المفاجئةالمناخيةللتغيراتونظراً،ذلكجانبإلىأنهإلاالرتابة

عواملمنغيرهاإلى،إنذارسابقبدودنتأتيرمليةوالعواصفوالرياح،منتظمةولا

شيءكلأنأيالتجويز،مبدأالعربيذهنيةفيكرستقدالمضطربةالصحرا!لةالبيئية

الذيالاطرادمبدأوفقولكنالمنطقيوالاتساقوالجميةالسببيةمبدأوفقلايحدث

المنتظمةغيرالطبيعيّةالحوادثهذهأنكما.للعاداتوالخوارقالمفاجئةالتغيراتمخرمه

ىَغَسُتقاهرةًقوةًهناكأنيعتقدالعربيجعلتقد،تضرهأوفتنفعهالإنسانتفاجنالتي

والبيئةالطبيعةَّنإوباختصارشاءتوكيف(شاءتمتى،وتختارتشاءماتفعلاللهُ

والتجويز)؟(.الانفصالمبدأَيْالعربيلاشعورفيكرستالتنهيالصحراوية

142ص((م2991,(.ط،الربية6-الودراساتمركز:)بيروتالعربيالعفكبية،الجابريمحمد.د(\) MY.
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يكونأنيعدولاهوإذ،تهافتهوبياننقضهفي!ِسلالافتراضهذافيالمهمأنغير

الذيالواقعومعالعلميالبحثبدهئاتمعيصطدم،(؟)للمؤلفماورائيتصؤرمجرد

تورثهمالتياللغةامتلاكمنأهلهاتمكّنلم(2)الكثيفةالاستوائيةالغاباتإز،تمشيلهيريد

هوكماالتارلخهامشعلىيعيشمازالفمعظمهم،السببيالترابطيالمنطقيالفكر

بلادأهلعننظريتهتخلتلماذاالجابريالأستازنسألأنولناإفريقيا.أدغالولسكانحالى

الفصولذاتالغنّاءالجغرافيةبيئتهمخصوبةمنالرغمعلىالنهرينوراءوماالشام

يكونواأنمنبدلأبرهانييّنأناساًمنهمتَجعلولم،المئنوعةالكثيفةوالغاباتالأربعة

معرلالتههوالافتراضهذافيالمهمولكنوالأساطير)3(.الخرافاتتتقاذفهمعرفانيين

(3

القائلالماركسيالافتراضيخهاوصفوالتىلجاروديبهابعثالتيرسالهفيسارترقالهبماهذانلحقأنيمكن

الانئروبولوجيافيالبيوية،جعفرالوهابعبد.د:انظرمِتافيزيقي.همومجردبأنهالطبيعةفيديالكتيكجودبو

.491ص(المعارفرار:رصم)اهنمسارتروموفف

.والحيوان..متمايزةمتناثرة،بعفرعنبمفهامنفصلةمستقلةوحداتالصحراءفيفالنباتات1":المؤلفيقول

غاباتتوجدلاإذ،المكتظةوالأغابالمتثابكةالأغصاذبينالحيوانفرديةفيهاتضيعغاباتفيييشلافيها

أيضاً.وتلك..مشقلةوحدة،بمفردهشيءكلفيهاباديةفي،عراءفيفيهاالحيواناتتعيشفإنما،الصحراءفي

الذيالإنسانأنكلامهفمؤدى،241ص،ل!ابقمصدر،العربيالعقلبنيةفرد"فهوفيهااالإنسانحال

المظقي.والشلسلالكونيةالحتميةعلىيفومفكرذوإجتصاعيإنسانهوغاباتقييعيثر

الفقهاءعامةويمثله،البياني-1:أصنافثلاثةإلىالإسلاميالعقلقسم،الربيالعقلبنيةكابهفيالجابري

ماالعربيةللذهفيةوتواعللابخهوالفكرمنالفوعوهذا،ومعتزلةسئثةمنوالمتكلمونواللغولونوالأعوليون

تأثرواالذينوال!ثيعةالمتصوفةويمثله،الرفاني-2.القاحلةالعربيةالصحراءبئةأنشجنهاالتيئالإسلامقبل

للخيالملمَسساوواقعهمنهربالذيأيالمستقيكالعقلبأصحاب!سمميهموالغنوصيةالإلهثراقيةبالفلسفات

رشدابنأمالمنالأَزسْطِيةالفلسفهَأنصارمنالقدامىالمغاربةبعضويمثله،البرهاني-3.الباطنيةوالتأويلات

لذلك،المنطقيوالترابطال!ببيةعلىالمؤ!س!العلميالعقلهوالجابرينظرفيالعقلمنالنوعهذاو!الحفيد

!ثكلهافيالحداثةلترولجشرعتأوغطاءًتاريخيْاُمبرراًبوصفهواشغلالهتراثبَاًنموذجاًبوصفهإبرازهحاول

الماركسي.الإشتراكي
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(1)(الماركسيثوبهافيالحداثة)خدمةالحقيقيةالغايةعلىوالقرائنالمؤشراتمنغيره

مستويين:علىبالعملوذلكمخقيقهاالمؤلفيريدالتي

الذياللاهوتيالقد"افيالخوضبعدمالحداثيينالمفكرينإقناععلىالعمل01

نعبرأنيمكنما"يتحمللاحاليّاًالعربيالعالمأنيرىلأنه(2)"الدينلقضايايتعرض

والاقترابللشعبالجمعيالوعيفيمستقرةالأمورهذهلأن(3)"اللاهوتيبالنقدعنه

منمزيدإلىإلاالراهنالوقتفييؤديلنخارجهاومنمباشرةبهاوالمساسمنها

.(4)هضممخريرهنريدالذيالتراثعلىوانغلافهالربيالإنسانانكماش

متغير،إلىالدينفيالثابتتحويلإلى(ْ)التاريخيةالماديةنظرتهخلالمنسعيه.ب

"القيامخلالمنإلاذلكيكونولاتاريخيإلىواللاتاريخي،نسبيإلىمنهوالمطلق

ولعلالتراثهذاعليهايقومالتيوأسسها")6(المعرفةتاّيلآنقد،الإبستيصولوجيبالنقد

"علىوساعدالقرآننّصحالذيالعاملأنهايرىالتي(7)العربيةاللغةأهمهامن

فيالربيالعقلحبسوبالتالي(8)"وتفسيراًفهطًمباشرةبكيفئةمعهالتعاملاستمرار

.(9)الجافالضحلالفقيرالناقصالبدوعالم

!الجابريعابدمحمد:انظر

اوع!هاالمشصيتورفاعه

الثقاالمركز:المعاعر)بيروت

التراث،الجابريعابدمحمد

111ص،السابقالمصدر r

17-61ص،السابقالمصدر

.801عس،الابقالمصدر

،11`؟ص،السابقالمصدر

W_14ص،السابقالمصدر
.341،لسابقاالمصدر

.541،بقلساالمصدرا

الماركس!ةتبنيإلىالصريمةدعوتهوانظر،25.ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث

المربيالفكرقفايابناءإعادةمخونظر:وجهة:كقابهفيقالهمالالخنطير

.؟76-ا69ص،؟م(1،992.ط،العربيفي

.260صوأيصاً،131ص،سابقمصدر،والحداثة

.6T.صوأيضا

.062صيضأوأ

،131-47،48.
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حنفي:حسن:ثانياً.20503

إلىتجاوزهافإنّلذا؟إخفاقنا)1(سببهيالتقليديةاللغةأنفيرىحنفيحسنأما

يعدلمالتيوحاجاتهالعصرظروفأملتهاوفكريةلغويةضرورةهومعاصرةلغة

تلخيصهايمكنالتيالكثيرةوعيوبهاقصورهابسبببهاالوفاءالتقليديةاللغةبمقدور

يلي:فيما

الذيالحقلحسبدلالاتهتعددتوإناللهحولألفاظهاتتمحورإلهيّةلغةإنها.\

عندالأولوالموجودُ،المخكلمعندوالحكيمُ،عوليالأعندالشارعُقهوفيه.وردت

داخليتناقضعلىيحتوياللهلفظفإنوباختصار،المتصوفعندوالواحدُ،الفيلسوف

:عدةلاعتبارات

وصفهيمكنحقيقيمعنىًعنيعبّرمماأكثرمفقودشيءأي،مطلبعنيعثر4أز.أ

قدفاللَه.لذاتهمقصوداًمعنىًوليس،نفسيإحساسهوأخرىوبعبارة.تصورهأو

وممثلأعندناوحاضراًمفقود،كلعنتعويضاًعندنااللّهفأصبح،انتّيلقععلىسيطر

يعدولاالثهأنغير.اللَهذكرشيءضمانأحدناأرادإذاإلهْهحتى،الجماليّةتجاربنالكل

يتغيرمتغيرلفظإنه.الفرحوصيحات،الألمصرخاتعنبهنعبَرلفظمجرديكونأن

الجائعينعنديعنيفهو.الاجتماعئةوالطبقاتوالعصورالأماكنبتغيّر،وبنيقمعناه

مقابلفيالعلموهو،الإشباعالمكبوتوعند،الحريةالمستعبدوعخد،الخبزرغيف

الحاجةبتغيريتغيرمتشعبمعنىإنهوباختصار،التخلفمقابلفيوالتقدم(الخرافة

لاحتوائهاللفظبهذامحددمعنىِّيأإيصالالمستحيلومنبل،والأماكنوالعصور

والجزئي،،الخسبياَخروعند،الأزلييعنيفريقفعخد،مشعارضةمعانٍعلىودلالته

راجعذلكوكل.التاريخيةالصيرور*ةرابعوعند،والعاطفةالحمِويالدافعثاكوعند

.111ص،سابقمصدر،القديمالتراثمنموقفوالتجديدالقراث،حنفيحسن:انظر(1)
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مجردعلىقائمِذهنيافتراضمجردهوبل!واقعيوجودعنيعئرلاالثهلفظأنإلى

التسلجم.

فيوموقعهحروفهفيمحدود،اللهلفظمثللفظٌبَعْوَتْسُيأنالمستحيلمن.ب

ومن.الأوصافمنيقالماغيرإلى،وأبديوأزليمطلقأنهعنهيقاللمعنىالكلام

سبيلعلىكانإذاإلامُحَدَّدٌمعنىلهاللّهلفظإن:أحديقولأنالأمانةونقصالادعاء

معنىإيجادعلىالدينأصولعلماءعجز،أولا:منذلكعلىأدلولا،التقريب

تحول،معينينومكانزمانفيؤحدَقدنفسهالوحيأن،ثانيا.بينهمعليهمتفقمحدداً

لاَخر.فردمنيختلفبشريمفهومإلىبعدها

الواقعمنجزءقطعأيالإطلاقعلىلا،التحديدعلىقائمةالتعاريفكلإن.ج

هيبلغةوصفهولاتصورهبحاليمكنفلامطلقاًاللهمعنىكانولما،ووصفههرَوصتثم

التصور.علىقائمةأصلهافي

عليهايغلبلغةلأنها؟الحاضرعصرنافيوظيفتهاأداءعنعاجزةدينيةلغةإنها.2

لفظهودِينٍفلفظ.ونبوة،ومعجزة،رسولو،دين:مثلالخالصةالدينيةا،وضوعات

لفظوكذلك،أيديولوجتةبلفظاستبدالهوجبلذا،الواقعفيوفاعليتهمشروعيتهَدَقَف

الحاضرعصرنالروح(وحرية)أيديولوجيةاللفظينهذينلملأءمةالحريةبلفظالإسلام

الكادحين.همومعنوتعبيرهما

ألفاظهاأنأي4أفكارعنتعبرمماأكثرتاريخيةحوادثعنتعبرتاريخيةلغةإنها.3

أفكارعلىتدلّوليست،الجغرافيةوالأماكن،والأحداثالأشخاصعلىتدل

مستقلة.علميةومفاهيم

لاوبالتالي،والتجربة،والواقع،الحسفييقابلهامالهاوليسماورائيةلغةإنها.4

ذلك.فيإليهيحتكمالذيالواقعلفقدان،والتضاربالتعارضعندمعانيهاضبطيمكن
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تتجاوزألفاظكلهاوالحساب،والبعث،والقيامة4والشياطين،والملائكة،الجنفألفاظ

.(؟)واقعإلىتشيرلالأنهااس!عمالهايمكنولاوالمشاهدةالحس

فقك:.10205،3

عنفيهيممدرلاالعربيةاللغةمنهذاالسلبيالمؤلفموقفإن،الحقيقةوفي

واضحهوكمافالمؤلف.مسبقأيديولوجيموقفعنفيهيصدرمابقدرعلميةقناعات

أما،فقطوالتجربةللحسخاضعاًكانماهوعندهالمعتبرإذالماديةالفلسفةيتبنونممن

التفصيلمنبشيءالقادمالفصلفينتعرضسوفأنناوبمابشيء.فليسذلكعداما

منبعضاًتُبَيًنانعامتينبملاحظتينهنانكتفيفإنناللغةوغيرهاالماديةالفلسفةنَظْرَةَ

المؤلف:كلاماعشرىالذيوالتناقفالمنهجي،الفكريطْلَخلاأوجه

الألوهيةومفهوممعنىعنهوقارئأيّذهنإلىيتبادرأنيمكنسؤالأؤلإن.\

عليهالمتعارَفبالمفهوم،اللَهبوجوديعترفلاممنالمؤلفأنيبدوحيث،المؤلفعند

:يبررهماالرأيولهذا،المسلمينبين

الله،لفظ:مثلشرعيةبألفاظالعربيةاللغةقصورعلىالمؤلفاست!ثهادكثرلقد.أ

إشارتهالعدممعنىًَّيأتحمللا،عقليةوغيرفارغةألفاظأنهاعلى!وتأكيدهوصفاته

عنتعبرلاالتياللغة"أما:يقولكماوهي،(2)تغييبهعلىتعملأنهايرىبلواقعإلى

اصطلاحيةلغةفهيوالملاكوالشيطانالمفارقةوالجواهرمثل)الله(إنسانيةمقولات

.(3)"إنسانيةغيرمقولاتإلىتشيرعقائدية

فيتأخرولاتقدمتعدلمقديمةألفاظهيوصفاتهاللّهأسماءأنيرىالمؤلفإن.ب

.031-96ص،سابقممدر،ميدَعلاالراثمنموقفوال!جديدال!راث(حنفيحسنافظر:(1)

.401ص،المابقالمصدر:افظر(2)

.401صاالسابقالمصدر(3)
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النّهأسماء"وكل:يقول(1)(الكامل)الإنسانبمصطلحاستبدالهايجببلالحاضرعصرنا

عنتعبيراًأكثر(الكاملإليها.)فالإنسانيصبوالتيوغاياتهالإنسانآمالتعنيالحسنى

كتابلّوأإنلقلنامنتهاهإلىالكلامهذامعنىانثَحَسولو.(2)"(هّللا)ظفلمنالمضمون

مثلأخرىغيبيةوألفاظوصفاتهالثهأسماءعلىلاحتوائهالقرآنهوألفاظهتغييريجب

منهسورةآخرإلىفيهسورةأولمنلأنهالفراَنوكلبل...راّنلاووالجنّةوالجنّالملائكة

بالغيب.والإيمانوصفاتهاللهعنتتكلم

خانةفيوتجعلهالمؤلفكلامقيمةمنتقلّلأنيمكنالتيالثانيةالملاحظةأما.2

بماعليهايأتيحتى،قاعدةيقررإنماإذ،المنهجيالتضاقضفهي،الفكريالتطفل

التيالجديدةاللغةميزاتعنالمؤلفماقاله،التاليالمثالالمقامهذافيويكفييخسخها

الصوتيالنقلطريقعنمعربةأو،مستعربةوليست،عربيةلغةتكون"اأن:بهايبشر

تعبرحديثةبمفاهيمالإمدادعن،العربيةاللغةقصوربدعوىالأجنبيةوالألفاظللغات

المستهجنةالألفاظهذهفيوالمغاربةالشاميينإخوانناوقعوقدالعصر.مضمونعن

الجديدةللغتهالمؤلفوضعهاالتياللغويةالضوابطهذهولكن.(3)"ا...التحديثبدعوى

كانا"ولما:يقولحيثلهاوتنكّرحرَمَهامنأولعمليّأوجدناه،خالفهاممنواستيائه

الدينعنالتعبيرعلىمفأقدر(لفظ)أيديولوجيةفإن،المعنىأداءعنقاصراًدين(لفظ)

معاصربمعنىأوالطليعيالحزبوهمالمؤمنينطريقعن.وذلك..الإسلاموهوالمعني

.(4)"التاريخفيالأيديولوجيةبتحقيقيقومالذي()البروليتاريالحزب

ذلكومع،مستهجنتالنماكلمتانهماوالبروليتارياالأيديولوجيةلفظتيأدنلاشك

.01هص!سابقمصدر،الفديمالتراثمنموقفوالتجديدالَراث!حنفيحسن(1)

.01صه،لسابقاالمصدر(2)

(r)401ص،السابقالمصدر.

.؟8-97ص،لسابقاالمصدر(4)
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يجبمنأؤلهوبذلكويكون،ذلكعلىوالحثاستعمالهمافيبالغقدالمؤلفوجدنا

ممنيستغربلاالأمرنْاغير.الجديدةللغتهوضعهاالتيالضوابطاحترامهلعدملومه

العصريتقبلهاالتيآ"فالألفاظ:يقولردهأواللفظقبول!فيالعلميضابطهالجماهيرجعل

مثل:الهشيمفيالنارمجرىتجريألفاظاًالعصرفيإنبل،استعمالهايمكنالتيهي

عندنفسيرصيدلهاالتيالألفاظوهي،العدالة.الجماهير،..،التقدم،الأيديولوجية

.(1)الجماهير

المعهودةالتفسيريةالمنهجيةالأدواتلأهمالحداثييننظرةحولعامملخصهذا

يتناولالذيالفصلإلىنصلوبهذاعنها،تخليهمومبرراتعليهاواعتراضاتهم

الكريم.القراَنلفهماهْوَّنبتالتيمنهجيضهم

عث!

طرابيشي،جورجكتابإلىالرجوعيمكنالموْلفتناقضاتعلىالاطلاعمنلمزيد.\.؟ص،السابقالمصدر(؟)

،\طوالنشر،للكبالري!رياض:جصاعيالندنلمصابالنفسيالتحلي!،والتراثالربالمثقفون

صفحة.مائتيعلىيزيدبماتناقفاتهوجمعحنفيحسنكتاباتممظمصاحبهفيهتتبعفقد.(م1991
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بيالىاالفصلى

ى،!قلافحمكلفياثيينالع!حنحمث!

110

4،1.مدخل:

استخدمهاالتنالمناهجأهموبيانرصد،الإمكانقدرالفصلهذافينحاول!سوف

فيوالغوصالموضوعصلبفيالدخولقبلولكن،الكريمالقرآنفهمفيالحداثيون

منالغرضيفهمحتىالحروفعلىالنقاطووضع،المسائلبعضإلىالتنبيهيجدرثناياه

فيه.وضعهيجبالذيالإطارعنبهيُنَذولاالفصلهذا

فهمفيالحداثيونوظّفهاالتيالمناهجبيانهوالفصلهذامنالقصدأنبما.\

الطبيعي،سياقهافيالظاهرةرصدعلىابتداءًركَرُيسوفالبحثفإن،الكريمالقراَن

لهاالعربيالحداثيتصوراتوفقالمناهجهذهووصفبيانعلىسيعملالبحثإنأي

بالأصللابالفرعالبحثهذافيالعبرةإذ،تتوافقلمأمالغربيةأصولهامعأتوافقتسواء

أصحابهاعندهيكمابالمناهجلا،العربيالحداثيلخايقدمهاكما،المناهجبهذهأي

الحداثيالتصوروفقالمناهجبعرضأولاًيقومسوفالبحثفإنهذاعلىوبناءً!الغربيين

العامإطارهامعوانسجامهاأجزائهاتوافقمدىبيالنأيداخليّاً،بنقدهاثم،العربي

الغربية.أصولهاضوءفيأمكنإنوتقويمهانقدهامحاولةثالثأثم،فيهوردتالذي

القراَنفهمفياشتُخدِمَتالتيالمناهجذكرعلىالبحثهذافييُقتصَرسوفإنه.2

بمثابةالأمثلةإذنجتائجها،المقدماتاختبارعلىيساعدناأنشأنهمنهذالأنفِعْلاً،

مهمايت:شيئينصرفةفيتساعدناسوفالتيالنتائج

لاتفسيرأالكريمالقرآنلتفسير-المقدمات-المناهجهذهملاءمةمدىأولا،

.(بالضرورةالدينمنب)المعلوميُعرَفماأيالإسلاميللدينالعامةوالأصوليتنافى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ال!ريكلوالقرآقالعربالحداثيوق116

نِكْمُيالذيالمنهجيالبدلِلوتقديمالمناهجهذهاستثمارفيالحداثيينتجاحمدى،ثانياً

المعهود.التفسيريالمنهجعنقعلاًبهالاسضغناء

الحداثي:للمنهجالعامةالملامح0204

يستندونالتي،الفلسفيةخلفياتهموتنوع،مشاربهماختلافعلىالحداثيينإن

يصذروننجدهمماغالباً،عونقدهاللنصووفهمهموتنظيراتهمكتاباتهمفيإليها

ي!لاالمنهجيةوالمبادئ،الأساسياتببعصقالتذكيرفيويلخونويذكرونبلأعمالهم

أهمومن،التراثيينعنبهتميزوامماأنهاويرون،كتاباتهمفيبهاملتزمونأنهميدّعون

والشموليةُ.الموضوعيةُ:المبادئهذه

4.01. r:الموضوعية

الدراسةموضوعالظاهرةعنالذاتفصلضرور-ةالاتجاههذاأصحابيدعي

العواطفمنخالٍآليئ)1(شبهتعاملاًمعهايمَعاملبحيثمسبقفكرأيمنوالتجرد

الدراسةموضوعكانإذاوخاصّةً،الوهمفيصاحبهاإيقاعشأنهامنا!تيةشاّيجلا

عواطفبلاالنصدراسةهو،الموضوعيالعلميالبحثشروطأولدينيّاًا"إنموضوسَاً

ًاّصنالدراسةموضوعكانإذاوخصوصاً،الوهمفيالدارستوقعأنشأذلهامن،جيّاشة

وهي:توافرهامنلابدشروطالتراثمعالتعاملفيوللموضوعية.(2)"كلذنحوأودينياً

لدراستها.الملائمالمنهجنوعيةوتحديد،الدراسةموضوعالظاهرةطبيعةعلىالتعرف

أساسية:خطواتثلاثعلىتوفرهمنبدلاالمنهجوهذا.\

،التراثعنالمسبمَةالمفاهيمكلتناسيقلأوإسقاطأي،البنويةالمعالجة01

هاشم:ترجمهَ،علجةقراءةالإسلاميالفكرأركوكنما،محمدأشاذهـ،كتابعلىصاعهاشمتعيقانظر:(؟)

.551ص،سابقمصدر،صالحع

الض،مفهوم،فلدأبوحامدنصر:أيضاًوانظر.4.-3.ص،سابقممدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد(2)

.9ص،سابقمصدر،الحعيقهالسلطهَ:النص،زلدأبوحامدونصر.23ص،سابقمصدر
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حولتتمحور،ةنَودمبوصفهاالنصوعرمعالتعاملومحاولةقوسينبينووضعها

ألفاظودراسة،المدوّنةتلك!بالواردةالمتغيراتكلتفسيرعلىقادرة،واحدهَإشكالية

النصذاتمنالنصععنىواستخلاص،تحكمهاالتيالعلاقاتشبكةخلالمنالنص

خارجه.منلا

بمجالها(التراثي)النصالدراسةموضوعالظاهرةربطأي،التاريخيالتحليل.ب

تاريخيةفهمأو،لا،:فيالمعالجةهذهأهصيةوتكمن.والاجتماعي،والسياسي،الثقافي

السَاريخي.الإمكانناحيةمنالدراسةموضوعالنموذجاختيارصحةاختبار،وثانيا.النص

وهذه،تكوينهلحظةالنصيؤديهاالتيالأيديولوجيةالوظيفةعنالكشف.ج

.(1)لنفسهمعاصراًالنصتجعلكونهافيمهمةالخطوة

الميكانيكيالمفهومبهذاالموضوعيةأنيجد(القومكتاباتعلىالمطلعأنغير.2

لا،خصوصاًالماركسيالتوجهوذوي،عموماًالعربيةالحداثيةالأوساطبينالمتداول

لتغييبوأداةالعربيعالمفافيالأفكارلتسويق،خلفهاَبَتخُيشعارمجرديكونأنيعدو

ُّدَعُييذلاًالثمفالجابري.(2)معارفمنبستجدماواستبعادالخصموتهميش،الحقائق

كتاباتهنجد،(3)حداثيةنظروجهةمنالتراثيةالدراساتمجالفيالمُنَظِّرينكبارمناليوم

العاطفيةابالقيمالمشبعةوالشعاراتبالعباراتتعجفيها،فصلاَخرإلىمطلعهامن

الذاتيةفيصاحبهاإغراقالشكإلىيدعلامماتبينالتيالشخصيةوالانطباعات

.(")الأخرىأجزائهباقيحسابعلىالتراثمنلجزءالأيديولوجيوالانحيازوالتجزيئية

.2r-3.ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد:انظر(1)

errص،ساب!مصدر،الضنعد!حربعلي:انظر(2)

(م1،1994.ط،العربيالفقافيالمركز:إبيروتالتراثتفويمفيالمنهجتجديد،الرحمنعبدطه.د:انظر(3)

.29ص

.39-37و35-29ص،السابقالمصدر)4(انظر:
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فيتشغلهكانتالتيالأيديولوجيةمشاغلهعنيقول(والتراث)نحنكتابهبدايةفيفهاهو

كانت،أيديولوجيةومشاغل(سياسيةممارسةإلىإضافةً".هذا:حياتهمنمبكروقت

.(1)"والسبعينياتالستينياتخلالوجهديوقتيمعظمتستقطب

الهائلةالكميةهذهوضعمنمكنتهالتيالسحريةالطريقةعنالجابريسألناولو

صماءاَلةًأصبحبحيثمنهاوالتخلصجانباً،والأيديولوجيةالسياسيةالشحناتمن

التاليالسطرفيإجابتهلوجدنا،شخصيميولأوعاطفيإحساسكلمنمجردة

الأيديولوجية،لمشاغلهوقتهمعظمفقطيعطيكانأنبعدفهوالذكر(السابقلكلامه

الدراساتإلىالثمانيناتبدايةمنذإذنانقطعت"لقدبكليتهالمرةهذهإليهاانقطع

عنلناويكشف،تداعياتهفييسترسلبلالحدهذاعنديتوقفلاوالجابري.(2)"التراثية

معياريةًنظرةًأولاًإليهنظرإذ،التراثمعتعاملهفيةاعّدملالموضوعِثتهالحقيقيةالصورة

قيمةلصاعوتسخيرهاستغلالهثانيةحاولثم،(3)حضاريومعطىقيمةًبوصفه

بأنتقولط،أيديولوجيمنطلقمنالعربيالعالمعلىوتعميمهالنشرهايسعى،أخرى

العلميةالمعاييرتحديث،الذهنيةتحديث،التحديثأجلمنونزوعرسالة"الحداثة

نأيجبفيهاالحدائةخطابفإن،تراثيةًثقافةًالسائدةالثقافةتكونوعندما.والوجدانية

عنه.عصريةرؤيةوتقديم،قراءتهإعادةبهدف،التراثإلىشيءكلوقبلأولاً،يتجه

بالخطاباتجاهالحالةهذهفيهو،التراثإلىورؤاهابمنهجيتها،بخطابهاالحداثةواتجاه

وبذلك،الشعبعمومإلىبل،والمتعلمينالمثقفينمنالأوسعالقطاعإلىالحداثي

.(4)"رسالتهاتؤدي

.9ص،سابقمعدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد(1)

.9ص،السابقالمصدر(2)

.32-12ص،السابقالممدر(3)

.71ص(بقلسااالمصدر(4)
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الشعورمبدأمنتنطلقفإنها،الذاتيةفيإغراقهاشذةمنالجابريوموضوعية

لذلك،الغاصبالعدومخيلتهفييجسدالذيالتراثتجاهعدوانيوبدافع،بالاضطهاد

استراتيجيةخلالمنوذلك،العدؤهذالإنهاءحديثةآلياتمنأوتيمابكليعملفهو

متلازمين:بُعدينذاتحربية

علىجورخلاو(1)انريكفتواَنيْعَوِلالغاصبالتراثهذاقبضةمنالتحرر:الأول

.متغيراتإلىثوابتهاوتحويلعليهاوالقضاءهاَنُببتفكيكوذلك،سلطانه

عنهوالنيابة،عليهالحداثيةالسلطةوممارسة!اخضاعهثانيةًاحتلالهإعادة:والثاني

.(2)انعينوبكانبعدما

سؤالهفيلخصها،التراثمعتعاملهفيالموضوعيالجابرييثيرهاالتيفالقضية

سلطةمننتحرر"كيفالحقبقةحسابعلىولولهاالانتصارورغبةبالذاتيةالمفعم

.(3)"؟عليهسلطتنانحننمارسكيفعلينا؟التراث

أنغيرقديمةمسألةهيالرحمنعبدطهالدكتوريرىكماالموضوعيةوصسألة

النزعةظهورمعإلاتقنينهولاترسيخهيقعلم،والواقعةالقيمةبينالفصلموضوع

يأ،الواجبإلىالواقعمنالانتقالاستحالة،أولأ:تدعيالتيالعلمفيالموضوعية

للواقعبالاستنادالقيمتعريفاستحالة!ثانياً.الخلقيةوالقيمةالواقعةنِنبالربطاستحالة

الاَتية:الثلاثبالحقائقنُقِضَتاقدالركيزتينهاتينأنغير.وحده

ضمن،بينهاوترتبمعاييرهاتستمدّالعقلانيةلأنوذلك،بالقيمالعقلانيةتشبع.أ

(قيمتانبدورهماوهماوأنسبأهمهوماوفق(والتاريخوالثقافةالمجتمعِرُطُأ

والنظاموالاتصالوالصحةكالنّسقيّة،نظريةقيمعلىنفسهاالعقلانيةواشتمال!

.47-46ص،سابقمصدر،والحداثةالضراث،الجابريعابد(محمد1)

.4ول74ص،السابقالمصدر(2،

.74ص،السابقالمصدر(3)
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وغيرها.والترتيب

ال!رلكلوالقرانالعربالحداثيونا

التيالوقائعوبين،بينناتتوسطالتياللغةلأنكلْدو،بالقيمالوقائعتشبع.ب

وصفيهمنالافإنهذلكعلىوزيادة،الثقافيةبالقيممشبعةأداةهيوصفهانريد

وأنسبُأَفْيَدُهوماأوصافهاومن،منهاننتقيأنهومنهايهمنامابل،ذاتهاالوقائع

وتطلعاتنا.لرَغَباتنا

والعواطفبالانفعالاتمرتبطذاتيأمرمجردهيليستالقيصةإن،القيمواقعية.ج

للتبليغقابلةفهي،الموضوعاتبقيةمثلمثلهاخارجيوجودلهابل،والأحوال

حدودهنالكوليست،والواقعالعقلعنتنفصللافالقيمة.المشتركوالتحليلوالفهم

تداخلهنالكبلالواقعيةوالظواهر،العمليةالقيمبينتفصلمحكمةواضحةفاصلة

بينهماالفرقفيالبحثتجاوزواالذينالمعاصرودنما،الباحثونلذلكيذهبكما!بينها

.(1)التداخلهذااستثماروسائلفيالبحثإلى

تجاوصهامتقادمةموضوعيةهي،إذنالعربالحداثيونيتبناهاالتيفالموضوعية

منأنهورأواعليهامخفظاتهمأبدواقدأنفسهمالإمبريقيونالباحثونفحتى،(2)الزمن

عليهاوالخطأالانحرافاحتمالمواردلكثرةالإنسانيةالبحوثفيتحققهاالمستحيلشِبْه

ومن!البحثموضوعالظاهرةجهةومنالباحثجهةمن،أساسيةجها!زلاثمن

بينهما)3(.العلاقةجهة

النتممولية:02؟2،4

فيالخاصتذيبلاالتيالدراسةهي،الواعيةالعلصِةالدراسةأنالحدائيونيرى

.36-3هص،سابقمعدر،التراثتقويمفيالمنهجتجديد،الرحصنعبدطه.د:انظر(1)

.3صه،السابقلمصدرا:انض!!(2)

3( See: B.N. Ghosh( 1987), Scientific Method and Social Research, 4th ed., New York: APT)

.176-177.pp؟.Books, INC
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أجزاءتستوعبشموليةرراسةفهي،العامحسابعلىالخاصفيتتقوقيولاالعام

والفكرالتراثقراءةإعادةضرورةهنا"اومنمتعددةومناهجبأدواتوتتخاوله،الموضوع

ولا،العامفيالخاصتقتللا،تاريخية،جدلية،شموليةرؤية،جديدةبرؤيةالمعاصر

الاجتهاربابلفتحأساسٌشرطعندهموهي.(؟)ا"العامحسابعلىالخاصفيتشقوقع

المسسَوى،"مستويينعلىبالعملإلاذلكيتحققولا،مصراعيهعلىالحداثيبمفهومه

المجشمعات.جميعفيالموجودةالدينيةالظاهرةقيالنقديالنظرهو،الأشملالأعلى

الحديثالعلميالتنظيرضوءعلىتقويمهمنلابدالذيبالإسلام،الخاصوالمستوى

يدعيكمابعضهمكلفتقدالشموليةهذهفإنلهذا.(2)"والتاريخوالمجتمعللدين

والتفكّرالدؤوبالبحثمجالفيالزمنمنونصفاًعقدينيقضيأنمثلاًشحرور

الفكراعوجاجاكتشافإلىقولهحسببهانتهىالذيالواعيوالتأمل،الطولل

عليها)3(.يقومالتيالمعكوسةوالأسسالإسلامي

الواف!شطرهاتحقق،تحققهافييكفيالحداثي!تعندالشموليةالكفايةأنويبدو.أ

الإلماموبينالحديثةبالمناهجالإلمامبينأنأيصحيحغيروالعكس،المحليشطرهادون

قادرالحديثةللمناهجٍبِسَتْكُمكلإذوجه.منوخصوصعموم،ومناهجهبالتراث

ومناهجهالدينبعلومملئمكلّوليس،أحشائهفيوالغوص،الدينفهمعلىبطبعه

الدينيةبالظاهرةالمتعلقةونشائجهامقاصدهاىْحبل!الحديثةالمناهجفهمعلىبقادر

العقليةالآلاتلايكتسببل،الأنترلولوجيالنظريقبللاالأصوليالنظر"إننفسها

الباحثإذ،ممكنالعكسبينما،الأنتروبولوجيالبحثمقاصدليدرك،اللازمة

.42ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحصد(1)

أبوحامدونصر.12-ا1ص(ت.د..ن)د.،أححدخليل.دترجمة،وممارسةأممالهالإسلام،أركونمحمد(2)

.13صةسابقمصدر،الحقيقةالسلطة:النص،زيد

.29ص،سابقمصدر!والقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(3)
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الوجدانية،وانفعالاتهالتفكيرئةطرقهفي!لشاركه،إيمانهفيالمؤمنيسايرالأنتروبولوجي

لهذا.(1)"الدينيةبالظاهرةيتعلقمابكلليحيطوالتاريخالاجتهادوسائلبجميعويجتهد

حولحداثيةدراسةلأيالشعرضمنالإسلامعلماءحذرواالحداثيينفإنالسبب

علىيحكمواأنالمسلمينللعلماءيحق"ولاالقديمةبالمناهجنيثّبشتمدامواما،الإسلام

إلىيهتدواولنمقاصدها.ويدركوافضائلهاويجربوا،بكتشفوهاأنقبلالفلسفةهذه

والحديثالرجالكتبفيالواردةوالأحكام،الأخبارروايةعلىمعتكفينمادامواذلك

.(2)"االقديمةوالفقه

إلىبالنظروالقول،المناهجبكا!والإلمامالتفكيرفيالشموليةإلىالدعوةإن.2

عندالتوازنعلىوالمحافظةأجزائهخلالمنالكلوإلى(الكليإطارهاضصقالأجزاء

وتأكيدهتنبيههلكثرةالحداثيللباحثيُحمَدُمماأمرلهو،وتركسِباًتحليلأزلكلكلالنظر

!مسافاتبهوالالتزامتحقيقهوبين،عليهوالتنبيه،الشيءإلىالدعوةبينأنهغير،عليه

تحققفالذيعكسها.تحققعلىوشهدتبل،دونهابالوقوفالحداثيينكتاباتشهدت

المعرفةبدلالشيءبحقيقةالمخلّوالتعميمبدلاًالشموليةالتجزيئيةهوفعلاًمنهم

به.واللإحاطة

مجالطفيالحداثيينالمنظرينكبارمنيعدالذي-مثلاالجابريفكررارسيفكل.أ

اتصافمفادهاواحدةنتيجةإلىتوصلواقد،مشاربهماختلافعلى-ال!راثدراسة

"فإن:طرابيشيجورجيقول،التراثدراسةفي،المخلةوالانتقائيةبالتجزيئيةكتاباته

للتمييزأيديولوجيةأداةإلىنفسههويتحولالجابرييداورهكماالإبستمولوجيالمنهج

دخولها،إلىالعربيالعقلناقدُاَنوُعذَيالتيالجراحيةالعملياتغرفة.فإن.وللاستبعاد.

نأ..وطبيي.التجزئةومخزئةوالتبضيعوالتشطيرللنشر،للتشريحغرفةالواقعفيهي

.28ص،سابقمصدر،وممارلهةعالةأالإسلام،أركونمحمد(1)

،2صه،بقلسااالمصدر(2)
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الحقيقةولهذه،(1)"رخآلاشطرهاعلىالذاتلشطرالتأليبهو،للذاتالتشطيرهذا

عند،اتجه،الجابريأنلنا"اتضح:الرحمنعبدطهالمغربفيلسوفأشارنفسها

ومستقل،بعفمنبعضهامتباين،أجزاءإلىالتراثتقسيمإلى،التطبيقبابولوجه

يبقىفلا،الأخرىالأجزاءباقيعلىمنهاواحدجزءتفضيلوإلى!بعضعنبعضها

الجابريفيكون،نقيضهاإلىالدعوىهذهتنقلببل،الشموليةإلىلدعوتهمعنىأي

نأترىألا،مايدعيهخلافعلى،والتكاملالشموليةلاوالتفاضلل!تجزئةممارسا

.(2)"إبينهافيمامتغالبةمتعارضةأجزاءإلىيدهفيتتفككالتراثوحدة

للنصوصوالانتقائيةالتجزيئيةهوالجابريكتاباتفيتحققالذيفإنوباختصار

والانتصاء،الولاءفيالأعمىوالتعصب،للمنقولاتالمتعصدوالشحرلف،التراثية

.(3)الإسلاميالفكرحسابعلىالوضعيللفكروالتحيز

يحهله،مسلميعذرلابماجهلهعنكشفتقدةاعَدملاشموليتهفإنأركونأما.ب

!للإيمانالعشرةالأركان"إنعشرةعندهالإسلامفيالإيمانأركانأصبحتحيث

بأيأوتزامنيةبأيةترتبطلاإنهاإذ،الوجوديةالثوابتمننفسهالعددتشكلالإسلام

اللهبين،الخلقمنذالحاصلةالأمانةأوالميثاقالإنسانتخصإنما،محددسياسيمجال

،والجبالوالأرضالسماواترفضتهامسؤوليةينحملأنقبلالذي،الأولوالإنسان

.(1)"وطبيعيةروحيةقوى

المبحثوانظر.83،77،81ص،سابقمصدر،المعاصرةالعربيةالثقافةفيالقراثمذبحة،طرابييجورج(1)

الشكإلىيدعلامماالقاطعةبالأدلةصاحبهفيهبينفقد128صفحةالى73صفحةمنالمصدرنفسمنكاملا

الاْيديولوجي.ضتعصبهوانتقاثيتهالجابري،تجزيئة

.33ص،سابقمصدر،ال!راثتقويمفيالمنهجتجديد،الرحمنعبدطه.د(2)

لنيلقدممطبوعغيربحثغوقجاً)الربيالعقل"نقدللتراثالتجزيثيةالقراءة،العبدليالحفيظعد:انظر(3)

.82ص(م1998،بماليزياالعالمةالإسلاميةالجامعة،الإنسافبةوالعلومالوحيمعارفبكليةالماجستيردرجة

.8Vص،سابقمصدراوممارسةأعالةالإسلام،اْركونمحصد(4)
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الدينبأساسياتوالجهلالمتقعالفكريالفقرهذاعندينتهيلاالأركونيفالتهافت

يتفاقمبلالعصر)1(مجددنفسهَبَّصَنعمنفضلاًالمسلمينصبيانعلىتخفىلاالتي

فيالإيمانأركالنماأنبادعائهوذلك،علمانيتهلإثباتأساساًالجهلهدايجعلعندما

هذاسرفينبحثأنأردناولومحدد(.سياسيمجالبأيأوتزامنيةبأيةترتبطالإسلامالا

والصراع،الفكريالتعصبهومصدرهأنلوجدنا،الاستدلالولفيوالتعسفالتهاف!

يتميديهعلىالذيالبطلأنهنفسهفتصور،وجدانهعلىسيطرالذيالأيديولوجي

.(2)"الإسلاميةالثورةاسمتحتاليومالمزهوَةالسياسيةادحفالأيدبولوجيا!

توظيفأجلمنالتشطيرمبدأ،للتراثدراستهمفيسلكواقدالحداثيينفإنوباختصار

.(3)الإسلاميينالأيديولوجيينخصومهممواجهةفيرخَالاجزئهضدمنهجزء

:المعاصرةالانسنية03آ4

:المعاصرةالأئسئيةآهمية.\و3،4

كتاباتمداخلفيذكرهاترددالتيالمناهجأهممنهيالمعاصرةالألسنيةإن

حيث،(4)هنعالحديثأوالكريمالقراَنآياتبعضلتأويلترضواالذينالحداثيين

القديمةالتفسيريةللمخاهجالحقيقيالبديلهي،الحديضةالمناهجمنغيرهامعأنهايرون

الأفرادومصلحةالدينمصلحةبينال!مييزمخوالعامالرأيتوجيهإلىيوقق"ومننفسهعنأركونيقول

أصالةالإسلامالحدلة"العلميةلاتبالاَالمتسلحالمجتهدو)العالم(المقلدالجاهلبين)المالم(،والطعات

فقط،الوحيدالمجتهدالعالمفهوهوأمامقلدونجهلةكلهمالإسلامفملماء.29ص،سابقمصدر،وممارسة

الحدية.بالمناهجمتسلحلأنه

.681ص،سابقمصدر،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية،أركونمحمد

.21ص،سابقمصدر،المعاصرةالربيةةفاَمثلافيالتراثمذبحة،طرابيشيجورج:انظر

الإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبوو،02ص،سابقمصدر،والقرآنالكتابلهثحرور:محمد:مثلاانظر

الفكر،أركونومحمد،78ص،سابقمصدر،النصرنقد،حربوعلي،5هصرأج،سابقمصدراالثانية

Tصوو،سابقمصدر،4صاهاشم:ترجمة،علميةقراءةالإسلامي 1A.
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نإ،"نعمالعصرروحومواكبةو-الإبداعالخلقعلىقدرتها-رأيهمحس!-تدَعفالتي

بلوالتفسير،الشرحعلىإمكاناتهافقدتقديمةبأدواتولا،فراغفييحصللاالتأويل

يستخدموأن،لعصرهالعلصيةبالكشوفاتيلمأدطمنلصاحبهابدّلافكريةمحاولةهو

.(؟)ا"الملائمةالمنهجيةالاَليات

يرىولا،النصحرمةيستبيحمنفمنها،عدةاتجاهاتالمجالهذافيوللحداثيين

قيمةلاالواقعيعكسالذيالخصإذ،الحقيقةعنوبُعدِه،الخيالفيبإغراقهإلاقيصةله

.(2)هنععبرالذيالواقعذلكبانتهاءرأيهحسبينتهيلأنهعندهله

حقيقةلهوليس،وتصوراتناأذهانناعنخارجيوجودللإسلامفليسعليهوبناءً

ينبغي،واستيهاماتوكلصاتوصوروتصوراتأنماطمجردهوبل،جاهزةنهائية

نصوصيتهممناهنمو.(3)اهنجسمنالعربيالإنسانتحريربغيةوتفكيكهاتحليلها

قراءتهافييتوغلفهولذلك،بوليسيبمنطقمعهاويتعامل!الحقيقةبحجبالوحي

يدعومنومنها،(4)وتخفيهعنهتسكتبمالهلتبوحويفضحهااهيّرعيو،بضيتهاويفكك

تدل،ورموزعلاماتمجردأنهأساصعلى،القرآنإلىخلالهامنوالنظرالرمزيةإلى

والهيمنةأهله!اخضاعالواقععلىالسيطرةغايتهاوفلسفيةنظريةمفاهيمعلى

والمشتركالترادفنفيمبدأعلىقائماًالقرآنفهمفيأساسهجعلآخرإلى،(ْ)عليهم

الإسلامي،العربيالفكرتاريخية،أركونمحمد:وانظر،01أص،سابقمصدر،الضنقد،حربعلي(1)

وتعليقات.43،33ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورومحمد.24ص،لهابقمصدر

.15ه-154ص،صالحعهاشمترجمةاعلميةقراءةالإسلاميالفكراأركونمحمدكتابعلىصالحهاشم

.12ص،سابقمصدر،النصنقد،حربعلي(2)

.17،168،162،155صه،السابقالمصدرانظر:(3)

نقداحربوعلي.1،9،7ا-هصاسابقمصدر،الحقيقةالسلطةالنصفلد،أبوحامدنصر:مثلاانظر(4)

.20،178،172صه،سابقمصدر،النص

.219،217!223،222ص،ل!ابقمصدر،الحقيقةالسلطةالنص،زيداْبوحامدنصر:انظر(5)
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الألسنيةإليهتوصلتماآخرمنأنهورأى،المشتركدونالترادفنفيأومعاً،

نقتصرسوففإننا،لغيرهيتوفرلممماالأخيرلهذاالتطبيقاتلوفرةونظراً.(1)الحديثة

فهمفيعملياوطبقاهالاتجاهبهذاعرفمنأكثرأنهمانحسبنموذجينعرضعلى

.(2"دمححاجالقاسمأبوومحمد،شحرورمحمد:وهماالقرآن

4.2,r.:ًشحرورمحمدأولا

المعرفةمصدربأنتقولإسلاميةأنهايعتقدفلسفيةمُسَفمَةمنشحرورمحمدينطلق

تساويعندهالحقيقيةالمعرفةإذ،الإنسانيةالذاتخارجالماديالعالمَهوالإنسانية

حقيقتها،عينهو،الوعيخارجالأشياءفوجود.واقعيةأشياءيقابلهاذهنيةصوراً

شَئاوَجَعَلَلَكُملَالَغلَهُو%أُضَهخكُتمِنوُطُبنِفمُكَجَرخَأُهَئدأَو!:تعالىقولهذلكفيودليله

،ماديالكونفيمافكل.178:النحل1(َتوُرُكث!َقمثُكَفَعلدئالَاَوَر!َألَاَواَلشَغَ

هونفسهالغيبفعالم،إدراكهعنالعقليعجزماديغيرشيءبوجوديعترفلافالعلم

وهكذا،أخرىطبيعةذاتمادةمننشأبلالعدممنينشألمنفسهوالكونماريعالم

الاَخرة.بالحياةنسميهماوهومغايرةطبيعةذوآخرعالممحلهَّلُحَيلهذاعالمَناسيزولط

فيالترادفعدممبدأتبنيإلىقادهبالطبيعةالفكرعلاقةمنالفلسفيالموقففهذا

،رشحروومحمد.؟69ص،\ج،سابقمصدر،الثالةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمدانظر

.619،44ص،سابقمصدراوالقراَنالكتاب

قدعل!القراءلإقبال،الكريمالقرآنفهمفيالترادفنفيمبدأفياعتصدالذيوالقرآنالكتاب:كتابهفالأول

لاَقَىوقد،199.-ا2الثهرفيوالثانية199.-9الشهرفي1طأشهرثلاثةعنتزلدلافترةفيمرتينطبهأعيد

الثانيأما.سنواتثلاثيتجاوزلاقياسيزمنفيآخركتابيْايلاقيهلممماوالتمقيباتالردودمنكثيراً

منبميرأاهتمامألقياقد،المعرفيةالقرآنومهجية،الثانيةالإسلاميةالعالميةملبالقرآنعلاقةلهاالتيفكتاباته

مل:منهاعلصيةندواتللثانيوآقيمتمرتينالأولطبعفقد،الإسلاميالفكربمثؤونوالمهتمينالدارسينقِبل

مكتبالإسلاميللفكرالعالميالمعهدأقامهالذيوالإنسانيةالطبيعيةالعلوموأسلمةالفرآنفهجيةمؤتمر

.\214_1919،الثقافيالموسم،القاهرة
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منالثانيالنصففيالحاصلالهائلالعلميللتطورمواكبايكونلكي،القرآدنفهم

من،العربيلفسانالكاملاستقرائهمنالمبدأهذااستقىأنهيدعيوهو.العشرينالقرن

":هوالترادفبنفيلمعتقدهأنسبهاأنوجدالتيالعربيةالمعاجملكلاسحراضهخلال

.11ثعلبتلعيذفارسلابناللغةمقاييسمعجم

عشراستمرتالتيالمكابدةبعدإذالمؤلفلدىتاريخهالترادفعدممبدأولتبني

واجب،معكوسةومُسَلًماتٍأوهامآسيركانأنهخلالهامنلهتبيّنوالتي،سنوات

التقىوأنصادف،الرصينالعلميالبحثإلىوتخطيهاواخنراقهامنهاالتحرَرعليه

علىفأطلعه،السوفياتيالامخادجامعاتإحدىفيالأيامبهجمعتهقديملهبزميل

العربياللسانأصالةحولطموسكوجامعةفيأنجزهاالتيللدكتوراهأطروحته

اللسانفيالترادفوجورعدمفيهافاكتشف،الساميةاللغاتأسرةعنواستقلاليته

خدعة.مجرديكونأنيعدولابالترادفالقولوأن،العربي

الذكراَياتمراجعةفيوشرع،اللغويالمبدأهذااعتنقالوقتذلكومنعليهوبناءً

الفرق!امثلالأساسيةالمصطلحاتبينالتفريقإلىاستنطاقهابعدبهانتهتالتيالحكيم

والإمام،المحفوظواللوح،الكتابوأموالذكر،،والفرقان،والقرآن،الكتاببين

ذإوالهندسةكالطبالتطبيقجةالعلومواقعمننظرهلوجهةيحتجوشحرور.(1)المبين

وعدمبالدقةمصطلحاتهاتمتازذلكومعالبشر،صنعمنهيالعلومهذهمادامت

.(2)الخالقمنتعبيرلأنهكذلكيكونأنأولىبابمنفالقرآن،الترادف

نف:.2،1؟324

ولكنمبدئيمنطلقمنذلككانإذاما،نظروجهةالمرءيتبنىأنفيالعيبليس

قولهإذ،شحرورحالهووهذا.هدمهعلىيعملثملشيءتبنيهالمرءيعلنأنهوالعيب

.4ول64و44-22ص،سابقمصدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(1)

.37ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر(2)
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المَطبياقي.المستوىأوالمنهجيالمستوىعلىسواء،اللاحقةأقوالهنقضتهالترادفبعدم

تعنيوالشي،الترادفعدممقولةيتبنىشحروراًآنرأيناالمنهجيالمستوىفعلى.\

هوالفهمفيعليهالمعولأدنمايعنيمما،واحدا")1(باعتبارواحدشيءعلىالدالةالألفاظ"ا

ذإغيرها،فيهيشاركهالامحدد،معنىعلىتدلكلمةكلمادامت،المعجصبةالثقافة

عليهبنىالذيالمبدأهذاينسفنجده،(2)الماديالوجودفنييقابلهماذهنيمفهوملكل

فيالرئيسالدور*فيهالسامعبإعطاءوذلك،آخرمكالنفيلهبالتنكر،تأوللاتهكل

المصطلحاتحفظإلالهدورلااستقبالآلةمجردعندهكانبعدما-(3)المعنىصناعة

الكريمالقرآنألفاظوجعل-كلاممنإليهيُلقَىمافهمعلىقادراًيكونلكيالدقيقة

تمتازثابتةكانت)4(بعدماالمعرفيوسقفهالمجتمعثعَافةمنمعانيهاتكتسب،متحركةًفيه

مختصرةوببارة،والرياضياتالفيزياءمصطلحاتيناظرالذيوالثباتوالفمبطبالدقة

نجدهالحالينكلافيأنهالأمرفيوالعجيب.نعَيضهإلىالشيءمنانتقلقدشحروراًفإن

تأخرفيالسببهمأنهملهتراءواالذينالمسلمينعلماءعلىوسخطهغضبهجاميصب

(3).ذاكأوالرأيهذا،رأيهحسبلتبنيهمالفكرومخجّر،المسلمين

فيعملئاًويطبقهبالترادفيعترفالمؤلفأننجدفإنناالتطبجقيالمستوىعلىأما.2

وقوله:((6)!.الرسالة:الكتاب"أم:و،":النبوة"القرآن:قولهمثلاخذ(موضعماغير

ا"ومف:وقوله،للقواعدمرادفالضوابطجعلحيث(7)افواعدهاأوالتأ!لل"!ضوابط

(3

VI

.024ص11ج(العصرلةالمكتةةوأنواعها)عيدااللغةعلومفيالمزهر،السيوطي

.72،71ص،سابقمصدر،والفرآنالكتاب،شحرورمحصد.انظر

.24،14صر،سابقممدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر

.24،14ص،السابقالمصدر:انظر

.02هص،سابقمعدر،%نالقروالكتابو.43،24و03،92ص،السابقالمصدر:انظر

.031،201ص،سابقمصدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد:انظر

.691ص،السابقالمصدر
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والطريق،،السبيلالثلائةالألفاظبأنأقرفقدوالأثر"ا)1(والطريقالسبيلبمعنىالأمة

أحسن،القرآني"القصص:وقوله،الأمةاسمهواحدمفهومعلىكلهاتدلوالأثر

الدلالةفيللقرآنمرادفاًالحديثجعلفقد(2)"قرآناًوسميحديثاًسميلذا،القصص

القصص،لأحسنعندهمرادفاًبدورههوالذيالقرآنيالقصصعلىزعمهحسب

بمعنىجاءتهنا"بمامترادفتانعنده)الذي(وكلمة)ما(فحرفآخراًوليسوأخيراً

.(3)"الذي

جعلأنصاحبنايتورعلامنهبعضاًانّيبالذيالفكريوالقلقالتناقفررهذاوبعد

الشكلانيةمظاهرمنومظهراً،وأهدافهالفكريالاستبدادآثارمنوأثراًوهماًالترادف

الترادفوهمترسيخعلىساعد...ممااللغةعلومفيالمضمونعلىلكمهَن!لاآتغليب

.(4)"وآثارهالاستبدادأهداففييدخلوهذا،الضادأهللدى

حمد:حاجأبوالقاسممحمدثانياً:.323،4

القرآنلغةوبين،العربلغةمنالمعهودبينفيفرقحمدحاجالقاسمأبوأما

مفرداتهاترقىلغةبكونهاالعربلغةعنتمتازالكريمالقراَنلغةأنيرىإذ،(ْ)الكريم

"بحيث(6)"المصطلحدرجةإلىبهايرقىللمفردةالإلهي"فالاستخدامالمصطلحدرجةإلى

بنائيقفيالقراَن"ابأنتقولمُسَلَّمةمنينطلقوهووالمترادف"ا)7(،المششركمنطقينتفي

.66ص/سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد(1)

.93ص،سابقمصدر،وائقرآنالكتاب،شحرورمحمد(2)

(r)49ص،المابقالمصدر.

.432ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحصد(4)

.68ص،سابقمصدر،المعرفيةالقرآنمنهجمة،حمدحاجالقاسمأبومحمد:انظر(5)

القرآنمنهجيةوانظر:56ص،\ج،سابقمصدر،الانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمد(1)

.؟67ص،سايقمصدر،المعرلهة

.Iviص،\ج،السابقالمصدر(7)
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،هُّلكالكونيالنظاماختلموقعهعنٌمْجَنَتفَفَتإذابحيثالكونيةالبنائيةيماثلالحرفية

بالنجومسبحانهيقسمفلم،النجومومواقعللقرآنالحرفيةالبنائيةبيناللّهقابلولهذا

!فَ!أُقصِصبِمَؤَخٍ:البنائيةالقرآنبخصائصتعريفهسياقفيبمواقعهاأقسمولكنه

ضبطيستطيعأحدمنفليس(76-7:دارافعة!أوَإيَهُرلَقَسَرتَؤتَغلَمُونَعَظِيف*آلنُومصِ

حرففلكل،اللهغيرالكونلصياغةالمماثلالحرفمستوىعلىالقرآنيةالصياغة

بوصفهاةغّللاعلىمركَبالقراَنأنوبما،(1)"القرآنيالإنشاءفيالبنويةالألسنبةوظيفته

لغتهفإن،يعالجهاالتيالموضوعاتلكلضابطةالمعرفيةمضهجيتهأنوبما،تعبيريةًأداةً

مهما،معنىمنأكثرالواحدةللمفردةيعطيفلا!كذلكمنضبطةتكونأنيجب

واختلفتالقرآنبينالتضاربلوقعوالاتوظيفها،وسياقموضعها،اختلف

ويصطدمالبلاغيلسانهمفيالعربوثقهمامعيتعارضهذاكلوالتفاسيرالتأويلات

.(2)البلاغيةالربوتداعياتالموروثبرجعيةكذلك

نقد:.4030301

منهجيّانفسهوناقض،الحظخالفهقدأيضاًحمدحاجالقاسمأباأنوالواقع

وإجرائياً:

القرآنلغةبمباينةتقضيمسلمةعلىنظريتهبنىأنهرأينا،المنهجيةالناحيةفمن.\

ينقضآخرمكانفينجده،والاشتراكالترادفخاصتيفيالعربلغةمنللمعهودالكريم

التيالخصائصذاتويمنحهاالعربلغةعلىوالاشتراكالترادفمنعويسحبالمبدأهذا

اللغةفييوجدلاكثيرينلقول"وخلافاً:يقولالأولقولهفيالقرآنلغةبهاتفردت

فكلماتها،ولسانهاومعناهاحدسهافيالأخرىعنتنوبكلمةاتساعهاعلىالعربية

.(3)"اهنمبكلخاصةبذاتيةتتميزأنشأهاالذيكالعربي

.68ص،سابقمصدراالمعرفيةالقرآنمنهجيةاحمدحاجالقاسمأبومحمد(1)

.56ص،\ج،السابقالمصدر:اتظر(2)

.581-571ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية!حمدحاجالقاسمأبومحمد(3)
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131الحرلصوالقرآقالمربالحداثيوق

عدمفينظرهوجهةلدعمالمؤلفيوردهمثالأولفإن،الإجرائيةالناحيةمنأما.2

جاءتكلمااْنهادعىفقد.قصدهخلافعلىيأتي،الكريمالقراَنفيالترادفوجود

والشعوروالإحساسوالإدراكالصرفةتعنيفإنما،الكريمالقرآنفي"مس"كلمة

الماديالاحتكاكتعنيفإنها(المس"كلمةجاءتوكلما،والوجدانيالعقليوالتفاعل

ادعا،مابغيرتشهدالشأنهذافيالواردةتايَالامعانيأنغير،(1)شيئينبينوالعضوي

(08:البقرة1(قَغدُوَدكلاماَلَألاأفارُلمتَمَسًنَانَللُوأوَتَا!:تعالىقولهمثلافخذ،المؤلف

ظَهَمُوْاَنيِذًلَاىَلوَلَاتَريمَمُوآلِم!،(42:عصانأل)(لز1دَوُدغًمأَتام!لااَفارُااَنًسمَتهَلقَالُو(بِأَنهُرلِكََذ!الو

تفاكلفأي.(35:النور!أنَارُهسْهَتزَلؤَلَوُءىُضياَهُتئَزُدَاكَي!(131:هود!أاَفارُُمُك!َمَتَف

236:البقرة!أَنُهوُصَمَتاَلئسَاَءَمَالَئمعَلَئ!إنطَئَقتُمُلًاجُنَاحَ!:قولهوأيضاً!؟النارمععقلي

التفاكليعنيهناالمَم!نُفهل(47:عمرانالى)(بَ!ثَرٌوَلَتميَخسَ!تنِىمَنُغىِلُنوُهيَلقَالَتأَلهتمال!

مادية(حركةللجسمالنارفصَمنُ،مادياحتكاكبأنهواضحهنافالمس!؟العقلي

تعجبتلذلك،الجماعبعدأيأيّوضعزوجتهالرجلمسبعدتكونالعاديةوالولادة

مثلأًيعمبحالمؤلفمذهبعلىولكنه.العادةخلافأنهورأتالأمر!منمريمالسيدة

النار،معوجدانياًأوعقلياًالزيتهذايتفاعللمولويضيءزيتهايكاد:النورآيةمعنى

معهنتتفاعلمالمالنساءطلقتمإنعليكمجناحلابعدهاالتيةيَالامعنىويصبح

بها،ودخل،بامرأةالزواجلأحدَرَذُقلوأنهأي،وعقولكمووجدانكممشاعركم

العقلي،التفاعلمعهايجدولم!الوجدانيوالشعورالإحساسمعهايلاقلمولكنه

هولهايعطيهقدماوأن،تجاههاحقوقبأيملزماًيكونأنبدونيطلقهاأنالحقلهفإن

شيء.فيالإلزامبابمنوليسالإحسانبابمن

الإسلاميةوالعالمية.69،68ص،سابقمصدر،المعرفيةنآرَعلامنههجيةحمد،حاجالقاسماْبومحمدانظر:(1)

.ههص،جا،سابقمصدر،الثانية
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الصريصوالقراقالعربالحداثيوق

إلىالحداثيينبعضمنهانظرالتيالضيقةالدائرةهذهعنخرجنالوأنهوالحقيقة

شغلتالضياللغويةالمسائلأهممنأنهالوجدناكونيةنظرةإليهاونظرنااالترارفمسألة

الأعرابي،ابنهوالترادفأنكرمنأولكان،اللإسلاميالمستوىفعلى.الإنسانيالفكر

حرفين"كل:المزهرصاحبذلكنقلكما،الهجريالرابعالقرنفيذلككانحيث

عرفناهربما،صاحبهفيليسمعنىمنهماواحدكلفي،واحدمعنىعلىالعربأَؤقَعَتْهُمَا

.(1)"جهلهالعربنلزمفلم،عليناغمضوربما،فأخبرناه

واحدشيءعلىالدالةالألفاظهو"فالمترادف،بالاشتراكوطيدةعلاقةوللترادف

دلالةً!فأكثرمختلفَيْنمعنيينعلىالدالالواحداللفظهووآ.المشترك(2"."دحاوباعتبار

:اتجاهاتثلاثةظهرتهذاعلىوبناءً.(3)"اللغةتللثأهلعندالسواءعلى

أباأنوالظاهردرستويه)4(.ابنزعمائهومنوالاشتراكالترادفينكرأوارراتجاه01

.الاتجاههذاأنصارمنحمدحاجالقاسم

بعدهومنالأعرابيابنقديمأزعمائهومنالاشتراكدونالترادفينكرثاناتجاه02

أتباعه.منشحرورمحمدأنوالواضحكثيروغيرهم،(3)فارسوابن،ثعهمبتلصيذه

أنصارهأشهرومن،الأغلبيةمذهبوهدْاوالاشتراكالترادفيثبتالثثاتجاه03

.(6)والمناطقةالأصوليينمنوغيرهم،والسيوطي،جنيوابن،والفارسي،الرماني

(r

.0039904ص،\ج،سابقمصدر،وأنواعهاائلغةعلومفيالمزهر،اليوطي(

.204ص،\ج،السابقاطصدر(

،963صا؟ج،السابقالمصدر(

.033ص،(1،1983.ط،للملايينالعلمدار:)بيروتاللغةفقهفيرراسات،الصالحصبحي.د(

،\ط،والتوفلعللنشرالأماندار:والإعجاز)الرباطللبلاغةالفكريةالأعولىمفدمة،فلدأبوأحمد:انظر(

.39ص،م1989هـ-1409

.42ص،السابقالمصدر:انظر(
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تقويم:.5.314

؟33

النقليةالأدلةفمننقلاً،وورودهعقلاًلجوازهعليهاعتراضلاالأخيرفالاتجاه.\

.(1)والقمحوالبرالحنطة،واحدمعنىعلىألفاظثلاثةتوارد

تصوريستحيللافإنه:عقلاًفأما.والنقلبالعقلفمحجوجالأولالاتجاهأما.2

نقلاً:وأما.معانٍعدةعلىواحدلفظدلالةأوواحد،معنىعلىألفاظعدةدلالة

علامةاللفظيالمشترك"اشاهينتوفيقالدكتوريقول،يحصىلامماذلكعلىفالأمثلة

تنميتها")2(.عواملمنوعامل،لهاخصيصةبكثرتهوهو،لغتنافيواضحة

نأوالواقع.تاريحيةًنظرةًالألفاظإلىنظرواقدالاتجاههذاأصحابإنالحقيقةوفي

،الألفاظحياةفيتاريخيةًمسألةًوأصبحت،تنوسيتقداعتمدوهاالتيالفروقهذه

بالدلالةيحفلونلااللغةومستعملو!تختفيالاستعمالوبحكم،الدلاليتطورهانتيجة

)بليويقول.(3)الاستعمالبهايجريالتيدلالتهامنهايهمهموإنما،للألفاظالقديمة

Bally):يضسىفالعقل،التاريخيةلقيمتهاتبعاًاللغةواقعفيتستعمللا"الكلمات

.الأياممنيومفيعرفهابأنهسلمناإذابها،مرتالتيالمعنويالتطورخطوات

ومفرد،4فيهاتستعملالتيباللحظةمحدود،actualحضوريمعشىدائماًوللكلمات

رائد(Witgenstein)فتجستينوحمى.0)"فيه"تستعملالذيالوقتيبالاستعمالخاص

عنيتراجعنجده،(ْ)كتاباتهأولفيالترادفبعدمبالقولاشتهرالذيالوضعيةالمدرسة

فالكلمة.الكلماتلمعنىالمحددهوالسيا!ويجعلبالترادفويقول،حياتهآخرفيذلك

.034ص،\ج،سابقمصدر/وأنواعهااللغةعلومفيالمزهر،السيوطي:انظر(1)

.\هص!(0891،0041،وهبةمكتبة:)القاهرةوتطبيقاتهنظرلةاللغويالمشترك،شاهينتوفيق.ر(2)

.04ص،سابقمصدر،والإعجازللبلاغةالفكريةالأصولمقدمة،زيدأبوأحمد:انظر(3)

.530ص،سابقمصدر،اللغةفقهفيدراسات،الصالحععبحي.د(4)

.5 ( See: Ludwig Wittgenstein( 1988), Tractatus Logico- Philosophicus. D. F. Pears & B. F)

.21-23.1oaا"ح,McGuinness( trans.),2ed. Landon and New Jersey: Humanities Press International
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كيانهيبلاستعمالها،بتغيريتغيرلاواحدٍمعنىًذاتمنطقيةرموزاًعندهتعدلم

تسألبأنينصحفهولذلك(فيهوردتالذيوالسياق،المجالمنمعناهاتستقيمتحرك

سياقأيوفيأخذتها؟مثالأيومن؟الكلمةهذهمعنىتعلصتكيفنفسك

.(1)؟وردت

ظهرمارخَاوبأحدثيأخذانأنهمامنالمؤلفينادعاءمصداقيةمدىلنايتبينوبهذا

أصحابها.عنهاتخلىدَهلباَراءيتشبثانمازالاترىكمافهما.المناهجمن

الاعترافلأنبرأيهمحجوجمذهبفهذاكارت!شالادونالترادفإنكارأما.3

الآتيةالرموزمجموعةأنافترضنالوأنهوذلك،بالترارفللاعترافطريقهوبالاشتراك

_4-5_2_11الأعدادمجموعةوأن،الألفاظجانبتمثلا!-د-خ-ب-أأ rتمثلا

اعتبارعلىالخمسةالأعدادهذهمنعدداًلهمقابلاًرمزلكلوجعلنا،المعانيجانب

فقط.واحدلمعنىوضعلفظكلوأنالترادفنفي

جانبإلى)أ(الرمزأنوافترضنابالاشتراكالقول!فيمذهبهمعلىجئناثم

.13و21العددينإلىكذلكيشيرا11العددإلىإشارته

.7,1(See: Ludwig Wittgenstein( 1965 ) , The blue book. Oxford, Blackwell, pl,77; also of p. I)
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!3-2-أاالأعدادعلىدلالتهجهةمنمشتركاًلفظاً)أ(الرمزيصبحبهذا

كذلكومرادفا12ًاالعددعلىمعهلدلالتهللرمز)ب(نفسهالوقتفيومرادفاً

اللغة:فيأمثلتهومن.131العددعلىمعهلدلالته()جللرمز

النية-النوى

,jLdالناسيسكنهالذيالمكان

(1)مكانينبينالفاصلةالطويلةالمسافة

معإليهويالنظر،معالنعدةعلىلدلالتهمشتركلفظهووحدهإليهبالنظرفالنوى

يسكنهالذيالمحلذاكهوالذي،نفسهالمعنىعلىمعها،المترادفمنهومثلاًالدار

أصحابه.

نفيفيدورهاالمذهبيوالتعصبالكلاميةللمباحثأنالباحثينبعضويرى

أبوأحمدالمغربيالمفكرذلكإلىذهبكما(2)الهجريالرابعالقرنفيإثباتهأوالترادف

أنصارمعظمأنيرىحيث،"القرآنوإعجازللبلاغةالفكريةالأصول"كتابهفيزيد

.037ص،\ج،سابقمصدر،وأنواعهـااللغةعلومفيالمرهر،الشوطي:انظر(1)

.f"صسابقمصدر،والإعجازللبلاغةالفكرلهةالأصولمقدمة،زيدأبوأحمد:انظر(2)
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المسمى،عنالاسمباخلافيرونالذينالمعشزلةإلىالمنضمينمنهم،الأوائلالترادف

عدمأنصارأما.اللهكلامحدوثمثلاللهصفاتفيبمذهبهموثيقارتباطالمسألةولهذه

بقدمقالوالذلكوالمسمىالاسمباتحاديقولونالذينالأشاعرةمنفهمالترادف

.(؟)الكلام

يصدقهالامقدماتهأنإلا،المنطقيوانسجامهعمقهمنالرغمعلىالكلاموهذا

كماالأمركانولو،بالترادفقالذلكومعبمعتزليليسمثلاًفالسيوطي،الواقع

الدينوعز،المالكيعربيابنإلىالأقلعلىجذورهلاستمرتزيدأبوأحمدصوره

منبالترادفالقائلينعددأحصينالوبل،وغيرهالسيوطيبعدهماومن(2)جماعةبن

صحةعنالنظروبغض،المعنزلةمنبهقالمنأضعافأضعافلوجدناهمالأشاعرة

للأشاعرةوعدمِهللمعتزلةبالترادفالقولنسبةإثباتفإنعدمهمنالتعليلهذا

منأخرىوصورةٍ،شحرورقولتهافتعلىيوقفُنامذهبيخلافإلىالمسألةوإرجاع

والفكريالسياسيالاستبدادنتاجمنهوبالتمرادفالقولجعلإذ،الفكريهِطْلَخصور

عقدتاً،والأشعري،وتشريعيّاًلغويّأالشافعيلهوأطر،سياستأأميةبنولهأسسالذي

.(3)ًاّيكولسوروحتأعربيوابن(فلسفيّاًوالغزالي

ينجولموالاستبدادالأفقوضيقبالسطحيةالأولفجرهامنذالأمةكليتهمفهو

.(1)اليونانيةالفلسفةأتباعمندربهماعلىسارومنسينا،وابنرشدابنإلاّمنهم

مدرسةحسابعلىالترادفمدرسةنصرةفيالاستبداددورعلىالواقعيالمؤلفودليل

واعتمادهمابالترادفقالااللذينخلدونوابنسيبىشهرةهو،الترادفعدم

.46ص،سابقمصدر،والإعجازغةلبالفكرلةالأعسولمقدمة،زيدأبوأحمد(1)

.504ص،\ج،سابقمصدر،وأنواعهااللغةعلومفيالمزهر،السيوطي:انظر(2)

.236-422،34،29ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر(3)

.23.-722ص،السابقالمصدر:انظر(4)
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الترارف)1(.بعدمقالااللذينالفارسيعليوأبيثعلبمنأهممرجعاًبوصفهما

يكونأنيعدولاالإسلاميعالمنافيبالترادفالقولأدنماجدلاًافترضنالوولكن

فيبالترادفالقولسيادةعننقولفماذاالاسنبدادظلّفي،وترعرعتنمتخدعةمجرد

نتاجهوفهل،مناهجهبأحدثيأخذأنهالمؤلفيدعيالذياليومالغربيالعالم

.؟استيعابهعنالمؤلففًلَخَتالذيالأصوبالرأيهوأم،كذلكالسياسيالاستبداد

جميعفيالمؤلفالسيدمشل"إدنماالمنجد:ماهرالأسضاذالسو*ريالكاتبيقولوكما

القرنفيالبخاراكتشافيدعيمنكمثلغيرها،كثيروفيالسابقةالمواضع

التنوالأفكارالأطروحاتمستوىإلىيصلأنيستطعلمالمؤلفإن.بل..العشرين

محدوديةعلىتدلالكتابأطروحاتأنالحقيقة.وفي..السنينمئاتمنذتُطرَحكانت

.(2)ا"المعرفيهْبالآدواتمدقعوفقر،الفكرفي

التاريخية:المادية40*4

التاريخية:الماديةأهمية.114لا4

علىالقادرَالوحيدَالمنهجَالتاريخيةالماديةاعتبارإلىالحداثيينالباحثينمنكثبريميل

الموضوعيةالعلاقةومخديد،النسبيةقيمهواستيعابالتاريخيةحركيّتهضمنالتراثقراءة

القادروحده،التاريخيالماديالمنهجا"إنمنهوالديمقراطيةالتقدميةالعنا!روبينبيننا

النسبية،قيمهواستيعاب،التماريخيةحركتتهفيالتراثورؤيةالعلاقةتلككشفعلى

علىشاهداًبوصفهعصرنافيوحضورهبقائهبضرورةمنهايحتفظيزالطلاماوتحديد

وبينالثقافيتراثنامنوالديمقراطيهَالتقدميةالعناصربينالموضوعيةالعلاقةأصالة

.3.ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرررمحمد(؟)

.17ه-174ص؟م(1،994.ط،الفكردار،)دمشق!والقرآنالكتابفيالمنهحيةالإشكاليةالمنخدةماهر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ال!كري!والمرَانالعرباثمونالحك138

علىتطبيقهامنبذلابلالحاضر)؟(.فيالقوميةثقافتنامنوالديمقراطيةالتقدميةالعناصر

ةقيَمحلاعندهموهيالاَن)2(.حتىمنهمحرومايزاللاالذيالإسلاميالعربيالتراث

الماديبشقيهللإنسانالاجتماعيالماديالنشاطتاريخبدراسةتُغنَىالتيالكاملهَ

تجليّاته)3(.أحدُالتراتالذيالفكريالجانبفيوالمتمثّلالمباشرغيروالماديالمباشر،

نظرةًللتراثالأساسيةللخطوطخلالهامنينظرالتيالأساسيةالمنهجيةالقاعدةوهي

:نيَدعُبذاتجدلية

الجدليةالماديةبقاعدتيهاالاشتراكيةالأيديولوجيةنتاجبالتراثمعرفتناأن،الأول

المعاصرتين.التاريخيةوالمادية

الاجتماعيةخصائمالبنيةومراعاةتاريخئتهضوءفيالتراثاستيعاب،والثاني

التراثهذااحتواء،الأول:مهمينغرضينلتحقيقوزلكأنتجفالتيوالمكانيةالزمانبة

العربيالفكرتحريرفيالاستيعابهذاتوظيف،والثانيمعاصر.جديدبشكلواستيعابه

لابأنهءاعَدالاإلىبعضهمذهببل.(1)القدريالغيبيالمثاليالسلفيالفكرهيمنةمن

لمثلخلاّبموضوعيّتفسيرتقديمعلىتقدرأوتضاهيهاةيّرظناليومهناكيوجد

وضعنا)3(.

كتاباكتبأحدهمأنالوحيدالعلميالمنهجاهَدعوبهاتمسكهمةّدشومن

جلالصادق"كتابقائلاً:هرّرحمعليهعققوقد(والتاريخالماديةعن)دفاعاأسماه

علاماتمنواحداًليكون،تماماوقتهفي-إذاً-يأتي(والتاريخالمادبةعن)دفاعاالعظم

19،هط،الفارابيدار:)بيروتالإسلاميةالربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات،مروهحسين(؟) AO6ص،\ج(م.

.17،611ه-131ص،سابقمصدر،علميةفراءةالإلملاميالفكر،أركونمحمد:انظر(2)

.32-31ص،\ج،سابقمصدر،الإسلاميةالربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات،مروهن!سح:انظر(3)

2ص،\ج،السابقالمصدر:انظر(4) 9-2 I،

(م1،1992.ط،المربيةالوحدةدراساتمركز:نظر)بيروتوجهة،الجابريعابدمحمدانظر:(0)

101-( OAe.
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.(1)"والتغيراتوالزلزلةالفكريةالخلخلةزمانفيوالوضوحالضوء

139

ما،يتَالاالسؤاللمناقشةننتقلالحداثيينلدىالمنهجهذاأهميةرأينابعدماوالآن

التاريخية؟المادية

التاريخية:الماديةمفهوم.2آ4؟4

التاريخية،للصيرورةالعامةالقوانينفيتبحثفلسفيةنظريةهيالتاريخيةالماديةإن

الظواهربينالمتبادلةالجوهريةالعلاقاتعلىللتاريخدراستهاقيأساساًتركزوهي

العامةالقوانينمعرفةأجلمنتطورهمراحلخلال!مناجتماعيبناءأيفيالاجتماعية

النظرة،التاريخية"النظرة:الجابريبذلكيخبرناكماالتاريخيللتطورالمحركةوالقوى

فيهاالفاعلةالعوامللاكتشافبالواقعربطهاعلىجاهدةوتعملالصيرورةتتغالتي

الماريالنشاطخل!اتلتفسيرمشهجأبكونهامروهحسينولعرفها.(2)"اهلالموجهة

والنظامبها،مرتالتيالتاريخيةللمراحلطِئقاًكشيرةأشكالطعندهوهي،للإنسان

هذهأنغير.المراحلهذهمنمرحلةلكلالمصاحبالمعرفيوالسقفالاجتماعي

موضوعيماديأنهعلىالعالمإلىنظرتهاوهو،واحدشيءفيتشترككلهاالأشكال

وبناءوجوداً.الوعيمنالأسبقوأنه،عنهخارجةقوةأيعنبوجودهمستفلأزلي

أربعة:عندهالأشكاليهذهفأهمعليه

إلىنظرتحيث،التاريخعرفهاالتيالماديةالأشكالأولوهي:الساذجةالمادية01

تمثلوهي.العلومباقيمعممتزجةوقتهاوكانت،عفويةًجدليةًنظرةالعالمظواهر

القديم.العبوديالمجتمعفيالتقدميةالقوىأيديولوجية

هووالمحرر.11ص(م1،0991.ط!الجديدالفكردار:)ليروتوال!اريخالماديةعندفاعا(العظمجلالصادق(1)

.الكتابهذامقدمةفياسمهذكروردعربىلهثيوعيدكروبمحمد

.43ص،سايقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحمد(2)
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عشر،السابعالقرنينفيالأوروبيينالمفكرينماديةوهي:الميتالهيزيقيةالمادية.ب

للعالمنظرتهفياعتمدسكونيموقفوهوعشر.التاسعالقرنوأوائلعشر،والثامن

وكانت.الزمنيةةبقِحلاتلكفيوسيطرت،ظهرتالتيوالميكانيكجةالطبيعيةالعلومعلى

التقدمية.القوىمنوغيرهاالناشئةالبرجوافلةأيديولوجيةتمثل

فيعشرالتاسعالقرنخلالالشكلهذاظهر:الثورلينالديمقراطيينمادية.ج

وهي،للطبيعةنظرتهافيالجدليالموقفعلىتعتمدوهي،الأوروبيةالبلدانبعض

الثورية.الفلاحيةالقوىأيديولوجيةتمثلعموماً

بالماديةاليومالمعروفةوهي،التاريخيةللصاريةالأخيرالشكلوهي:الجدليةالمادية.د

وهذا.(1)للعالمالثوريالتغييرمهمةتحملالتيالطبقةأيديولوجيةعنالمعبرةالماركسية

عنه)ستالينعبرالذياللينينىِالماركسيالتمِارتبناهالذيالشكلهوالأخيرالشكل

Stalin)بالماديةوسميت.اللينينيالماركسيالحزبفلسفةهيالجديلة"الماديةتبقوله

الجدليالمنهجعلىوفهمهاالطبيعيةللظواهردراستهافيتعتصدلأنها"الجدلية

(Dialectical)،المادية.علىوتفسيرهاالظواهرلهذهتصورهافيتعتمدأنهاحينفي

(Materialistic)ّعلىلهاوتطبيقاًالجدليةالماديةلمبادئامخداداًالشاريخيةالماديةوتعد

.(2)"وتاريخهللمجتمعالاجتماعيةالحياةظواهر

لتاريخية:اعناصرالمادية.3!404

يقومالتيالفكريةالأسسنفهمأنيمكنآنفاًالمتقدّمستالينتعريفخلالومن

للحداثيينىَنَسَتوكيففيمدلولهافما،والجدلوالتاريخيةالماديةوهي،المنهجهذاعليها

الكريم؟القرآدنمالفهمأداةبوصفهاوتطويعها،الإسلاميالعربيالمجالإلىنقلها

.3ه-13ص،\ج،سابقمصدر،الإسلاميةالعربيةالفلسفةفيالنزعاهـالمادية،مروهحسين:انظر(1)

2 ( James Thrower (1983), Marxist- Leninist ` Scientific Atheism' and the Study of Religion and)

.124.Atheism in the USSR, Berlin, New York & Amsterdam: Mouton Publisher, p
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وواقعيتهالعالمبماديةيعتقدمعينفكريمذهببهويراديطلقلفظوهو،المادية10

هيالمادةإنأينفسهعلةوأنه،أذهانناخارجووجوده،عناواستقلاليفالموضوعيهَ

ولاالمادةلقوانينيخضعلاماكلّوأن،الكونيةللظواهرالأولوالسببالضهائيةالحقيقة

الحداثيينبعضحاوللهذا.(1)مهومجردالحسيةوالتجربةوالمكانالزمانإطارفييقع

تفسيراًالغيبكلمةفيهاوردتالتيتايَالاكلفسرأن،الماديةمبادئيصادملالكي

ماديمفهومهوالكتابفيوردكماوالشهادةالغيبمفهوم"إن:قالحيثمادياً

التجريببيوالحسللإدراكقابلةأشياءهيوالحسابوالملائكةوالنارفالجنة(2)"تحب

نسبيغيبفهو،العظيمةالعلميةالاكتشافاتبفضلفغداًاليوميكنلمإن،المادي

ماديةأشياءكلها،الموجوداتعينهيالتيوكلماتهفاللَه.(3)محالةلاالشقلصفيآخذ

نأهو،كلماتهوجودوبيناللهوجودبينالفرقأنغير4الإنسانيالوعيخارجحقيقية

والهلاكللفسادقابلغيرفهووبالتالي،الجدلقانونعليهينطبقلاأصديوجوده

تنتظرأنالبشريةعلىأنلقلنامنتهاهإلىالمؤلّفمنهجخطسحبنافلومثلها)4(.والتطور

الأمورمنغيرهاإلىغيبهوماوسائروالجنّوالملائكةاللهفيهيصبحالذياليوم

الحدودزالتقدأنهمادامشيوع!اًهّلكالعالمويصبح،الحسيوال!دراكللتجربةخاضع

الحسي.والإدراكالتجربةمتناولفيشيءكلّوأصبح(والشهادةالغيببينالفاصلة

الجهلإلىيقودنانسبيغيببوجودقولهاأنيرونالمادئةخصوممنكثيرأفإنّوعموماً

علىقادرةغيرالبشريةتزاللاالتيالعالممنالأشياءبعضهناككان"إذاالمركّب

.(3)"نعرفلابأننانرفلابأنناالقولإلىيقودناهذافإنّ،معرفتها

(1).109.Ibid., pعليمحمدترجمة،الماديةنحوالدوافع،المطهريصرتضىاللهآيةأيضاً:وانظر

IiAO.ط،الإسلاميالإعلاممنظمة:)طهرانالتسخيري ، rص(بمV-) I(-

،662ص،سابقممهدر،والقرآنالكتاب،لهثحرورمحمد!2)

.62ول672ص،السابقالمصدر:انظر(3)

.62ه-632ص،السابقلمعدرا:انظر(4)

.55.5(W. A. Stuching,(1986). Marx and Philosophy, New York: New York University Press, p)
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معوتفاعلهالإنسانصراعميدانأنهأساسعلىالتاريخإلىالنظرأي،التاريخية02

الصيرورةتتبعالتيالنظرة"ا:هيالجابرييقولكصاالتاريخيةالنظرةفإنوبالتاليالوجود

لها"ا)1(،الموجهةفيهاالفاعلةالعوامللاكتشافبالواقعربطهاعلىجاهدةوتعمل

التطورفيالفعلمركزأنهعلىالإنسانإلىتنظرالماديشكلهافيوخاصةفالتاريخية

الاجتماعي،الوجودبينتأثيرمتبادلعلاقةفهنالك.الطبقيالصراعخلالمنالتاريخي

مستوىتحدّد،ونوعيتهالاجتماعيالوجودأنأيالأفرادلدىالاجنماعيوالوعي

.(2)الاجتماعيالوجورتغييرفييساهمبدورهالوعيوهذا،الأفرادلدىالوعي

وإليهخرجمنه،الواقعنتاجهوالمنهجهذاأصحابعندشيءفكللذلك

الحقيقةهذهةَحصأوصلاحيةتكن"مهماإذالسماويةالأديانذلكفيبما(ينسب

تبقىفإنها،وواسعةًضخمةًوالزمانالمكانفيانتشارهادائرةتكنومهماكبيرةًالدينية

الخمبمجالهبربطوذلكالتاريخيالتحليلعليهاويجريللتاريخية")3(خاضعةًذلكمع

أدنيمكنماوصرفة،تاريخئتهلفهموالاجتماعيةوالسياسيةالثقافيةأبعادهبكلالتاريخي

وبالتمالي،(1)هنعسكتولكنيقولهأنيمكنكانومايقولهأنيمكنلاوما،يقوله

علىللنصتحليلهافيتعمدتاريخيةلاقراءةلأنها،للتراثالسلفيةالقراءةمننتحرر

وتهميشللتاريخالمحركالوجدالعاملالدينمنوتتخذ،كالقياسعلميةلاأدوات

.(3)العواملمنماعداها

دراسةفيوأهميته،الماديشكلهفيالتاريخيالمنهجبصحةالجابرياقتناعومع

.43ص،سابقمصدراوالحدائةالنراث،الجابريعابدمحمد(1)

.801ص،السابقالمصدر:انظر(2)

.4.ص،سابقمصدر،الإسلاميالعرليالفكرتاربخية،أركونمحمد(3)

.32ص،سابقمصدر،والحدالْةالراث،الجابرىعابدمحمدتانظر(4)

.12،13ص،سابقمصدر،والراثنحن،الجابريعابدمحمد:انظر(5)
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.والخاصمنهالعامبينالتفرقةضرورةعلىيؤكدأنهإلاّالتراث

Mfr

صراعنتاجهيالتّاريختطوّرحركةأنإلىينظرالذيالمنهجهو:منهفالعام

به.الأخذيجبأمروهذا،طبقي

باختلافتختلففهيالتحليلهذاعنهارِفْسُيالتيالنتائجفهو:منهالخاصوأما

علىوتراثهالإسلاميالتاريخإلىينظرفهوالمنهجلهذاًاقْبِطولذلك،المدروسالتراث

اقتصادية،ضريبةهيوالزكاة،طبقيصراعهيةذّرلافحروب،يِقَبَط!راعنتاجُأنه

مقولاتفإنّ،وباختصار.طبقيصراعأنهعلىالإسلاميالتا!لخلكلينظرأنويمكن

الإسلامي،التراثعلىتطبيقهايمكنعلميةمنهجيةوأدوا!أطرهيالتاريخيةالمادية

.(1)والواقعيةالتاريخيةخصوصيتهمراعاةمع

المعرفيالحقلعلىالمنهجهذالتوظيفمبرّرإيجادالجابريمحاولةمنالرغموعلى

أسماهمابينالفصلخلالمنوذلك،تجاههالحساسيةحذةمنوالتلطيف،الإسلامي

النظرةعلىالقائمةالإلحاديةالفلسفيةالناحيةوبين،المنهجلهذاالعلميةبالناحيةهو

اللّه)2(،بوجودالإيمانعلىالقائمةالإسلاميةالعقيدةمعتصطدموالتي،للكونالماديّة

يأكانا"إذا:قالعندماالفكريةوالدوغمائيةبالذاتيةستالينأسماهفيماوقعقدفإنّه

هيالحتميّةالنّتيجةفإنّ،والماديّةالجدليةعلىتحليلهفييعتمدلاسياسيماركسيحزب

بجديد،ذلكفيلِأتلمالجابريأنوالحقيقة.(3)"الفكرةلكلّوتجميدوالذاتيّةالأحاديّة

وأالمعدّلينبالماركسيينيسمّىلماأعمىتقليدعنذلككلفييصدرهوبل

يأ،الماديّةالفلسفةعنالتاريخيةالماديةبفصلقالواالذين(Revisionأ5،5)المراجعين

فلسفيأساسإلىالحاجةدونالمجتمعاتدراسةفيالتاريخيالمادّيالمنهجتطبيقإمكالْيّة

.؟41-081ص،سابقمصدر،والحدائةالتراث،الجابريعابدمحمد:انظر(1)

.112-111المصدرالسابق،ص)2(انظر:

,150124.3( James Thrower( 1983), op. cit)
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للبرجوازيةممالئونانتهازيونالمراجعينهؤلاءأنالمحافظونالماركسيونعدَوقد.مادي

.(؟!التاريخيةديةالمامبادئأبسطمعومتناقضون

التيمقولاتهاأهتممنالماريخيّةالماديةتجريدإمكانيةادعىقدالجابريكانوإزا

حيثذلكمنأبعدإلىذهبقدحمدحاجالقاسمِأبافإنّ،الإسلاممبادئمعتتعارض

والمحققةالمدروسةالغيبعلاقةمنمنطلقاً-إسلامئاَفهماً،التاريخلفهممَنْهَجٌأنهارعى

السلامعليهاَرملدنمنوالدوراتالتدافعمنطقخلالمنوذلك،البشريالواقعبحركة

وإنماالتاريخفهمفيالأخرىالمناهجإلغاءإلىيعمدلاالمنهجوهذاالحاضر.عصرناوإلى

الديضي)2(.-الوضعيالتدافعبُغدُوهوغائببُغل!بإضافةينجاوزهاثميستوعبها

اَخر"بمعنى:بقولهالماركسيالمنهجوبينمنهجهبينالفرقيبيّنأنالمؤلفويحاول

الفلاسفةلمنطقخلافاًولكن،بالغائيةيأخذالقرآنيالمنهجإن،نقولوضوحاًأكثر

وتتجهالعامةالحركةمسارتحكموسيلةًبوصفهاالمسبقةبالغايةنقوللافإننا،الغائيين

أوقاتفيمعقولةًكانتالماديةالجدلية"حسابات:يقولذلكولتوضيح.(3)""جبرإليها

لعلممتطورمنهجوضمن،الحاضربحساباتالمستقبلإبصارمننوعفهيطرحها،

كوني،عصقذاتمعهاتشعاملظاهرةكلأن،الماديةالجدليةفاتالذيأنغير،السببية

بمقدماتهاارتباطاًليس،النتائجيشكلالذيالغيبعالمإلىالنهائيامتدادهاولها

هذهتأتيماوغالباً،النتائجعليهتكولتأنيجبلمابالحكصةتقديراًولكن،الجدلية

نأيريدلااَّملالتسخيرضدّآواللهُيوفقأدطيريدئاالتسخير،فيالغائيةلتوضحالنتائج

شَثاُءذِجَيؤَل،ُهَءآَجاَذِإ+ىًتَحهَاَ:ُناخًظلَاتحسَبُهٍُةَعيِقب+!لإ!ئ!َأأوُرَف!َئيَذلأَو!(4)يوفق

الجالمحعية،المعرفةدار:الم!صر)الإسكندريةالغربيالفكرمواجهةفيالإسلام،!لانأبوعليمحمدانظر:(1)

.127-126صام(989

.15-05ص،؟ج،سابومصدر،الفانيةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحمد:انظر(2)

.242ص،2ج،السابىَالمصدر(3)

.432ص،2!ف،لسابقاالمصدر(4)
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931ْ:السورأ!ا!!اَمسِحْلَاُجِرَسوَاَلههُحِسَابَهفَوَفًسهُعِدَهَهًللَاَدَجَطَل

عبريقوملا،القراَنخلالمنالبشريالتاريخفيالحركةمفهومأنالمؤلفويرى

بدءاًدائريةأشكالعبريقوآوإنما،التّاريخيةالنظرةفيالحالهوكما،الطبقيالصراع

هناكإنأوضحوبعبارة.العالميبالشكلوانتهاءً،القوميالشكلثمالفرديبالشكل

منللإنسانالماديفالانفصال،ثلاثيةثاريخيةأطوارعبريتموالكونالإنسانبينجدلاً

(عضويكائنإلىتتحول،الكونيالنسيجمنمختلطة"موادثلاثمراحلعبرالكون

ثلاثمراحلعبرالكونرحمفيبالوعيالإنساناندماجيقابله"إنسانإلىويتحول

.(؟)"الرحمفيالخلقثلاثيةا"تماثلوهي"العالميالطور،القوميالطور،العائلي"الطور

كماطبقيصراععبرأو4دائريشكلعبرتمّقدالئاريخيالتطوّربأنأقلناوسواء

انسحابوهي،واحدةهيالجميعإليهايرميالتيالنتيجةفإن،(2)غيرهذلكإلىذهب

وسائللتطوّرتبعاًوالتشريعيالعقليالجانبذلكفيبما،شيءكلّعلىالتطوّرهذا

مسشوىعنيختلف!العشرينالقرنفيانتّيلقعمستوىأنبمارأيهمفحسب.الإنتاج

وأنبذلانفسهالتشريعفإنّ،بعدهمومنالصحابةلجيل،الرعوّيةالمجتمعاتعقليّة

هياختلافهاعلى"إذاًالتشريعاتالإنتاجووسائلالعقليّاتلتطوّرتبعاًويتطوّريختلف

.(3)"االتاريخيالواقعحسبنسبيّة

مبدأهوالتشريعفيالثابتب"أنبالقولالإشكاليّةهذهلحلّبعضهمذهبوقد

حسبعلىعصرلكلّفموكولةالمبدألهذاالتطبيقيّةالأشكالأماالجزاء،أوالعقوبة

.52،26ص،2ج،الانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحصد(1)

وانظر:،27-26ص،\ج،سابقمصدر،الإسلاميةالعربيةالفلفةفيالماديةالنزعات،مروهحسين:انظر(2)

.131ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحصد

شحرور!محمد:وانظر'994ص،2ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبومحصد(3)

فيالماديةالنزعا!،مروهوحسبن30وه155-154و72-7.ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات

.23ص،؟ج،سابقمصدر،الإسلاميةالعربيةالفلسفة
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الإسلامي،التشريععنةفّصلاهذهسحببعدندريولا،(؟)"وقيمهوأعرافهأوضاعه

بمبدأكذلكتعترفهيإذ،الوضعيةالقوانينمنغيرهوبينبينهيبقىالذيالفرقما

بدونشرعيةقوانينهيالوضعيةالقوانينبأناذعىقدبعضهمأننجدولهذا،العقوبة

الأصليالمعنىهو"فالإلحادالتاريخيالتحليللمنظورووفقاًأصحابها)2(.يعلمأن

والدينيّة،جوهرهفيعلمانيفالوحيالوحيأساسهيإذنوالعلمانيّة...ل!يمان

.(3)"التاريخصنعمنعليهطارئة

التناقضعلىتقوموالظواهر،الأشياءعليهاتنطويدائمةحركةهو،الجدل03

المعقد،إلىالبسيطومن،أعلىإلىأسفلمنتطؤرهافيالحركةهذههجّتتو،والتضاد

:(4)أنواعالجدلوهذا.القديمعلىالجديدفيهايتغلب،حلزونيلولبيشكلفي

الواحدالشيءفيمتناقضينعنصرينبينداخليّا،ويكونالشيءهلاكجدل.أ

بالحركةأيضاًويسمىباستمرار.شكلهوتغير،الشيءذلكهلاكإلىالصراععبريؤديان

الكونتطورسرّالجدلمنالنوعهذاويعدّ،النفيونفيالنفيأو،الداخليةالجدلية

وينشأ،()الساعةالأولىالنفخةعندالماديالكونهذاهلاكحينإلى،الدائمينوتغيره

الصورفيالثانيةالنفخةعندوذلك،جديدةخصائمماديةذوآخركونأنقاضهعلى

ُأُك!:تعالىقولهفيالقانونلهذاالمثلىالصياغةالقرآنبينوقد،البعثإلىتؤديوالتي

استثناءبلاالماديةالأشياءجميعهلاكتعنيوالتي(88:الفمص1(9هَالِذإلًاوَتجهَهُشَئءٍ

شحرور،محمد:وانظر497ص،2ج،سابقمصدر،المانيةالإسلاميةالعالمبة،حمدحاجالقاسمأبومحمد(1)

.429-292ص،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةرراسات

.492-192صاسابقمصدرامعاصرهَإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر(2)

علمية،نراءةالإسلاميالفكر،أركونومحمد.54،ههص،سابقمصدر،والتجديدالتراث،حنفيحسن(3)

.182ص(م2،6991.ط،القوميالإنماءمركز،،بيروت(صالحعهاشم:ترجمة

.\؟7-161ص،سابقمصدرالمعاعر،الغرليالفكرمواجهةفيالإسلام،ربانأبوعليمحمدانظر:(4)
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اَخدل!اشكلوولادة،الأولشكلهاهلاكعنهينتجالذيالتناقفالمستمرخلالمن

)وَ)لىنِن:تعالىقولهفيكمابالتسبيحالقانونهذاالقرآنسمىَولقد،دواليكوهكذا

لهـت!نَوَنِرَلَالِىاىِفاَمِهَتيعُبِئُ!:وقوله441:ءاص!ا1(تسبِيحَهئموَلَبِهنلَأنَفقَهُونَءصيصُنحُآَلِإٍءقَش

اللسالفيتعنيوالتي"سبح"كلمةمنجاءالشبيحلأنوذلك(\:الجمعة1(ألازضِ

،ا!نياء:مم(أ!ي!بَحُونَ!خفِىظًك:قولهفيكماالماءفيمْوَعلاكالمستمرةالحركةالربي

بفالليزإقرارهأي؟العاقلوتسبيح،عموماًالوجودتسبيح:نوعانوالتسبيح

اَلمُكىَلإَقَبَأدِإ*يُولنُ!لمِنَاَنمُرمَلِينَوَإنَ!:ةيتَالاياتالاَفيالنوعينكِلاَوردوقدالتطور.

اَلمُسَنعِبنَ،مِنََنَاكُةَنَأفَلَؤلَاَ*ميِلُمَوُهَواَلْحُوتُفَاتممَهُ*اَلمحذصَينَمِنَفَكاَنَفَسَاهَمَ*ِنوُحَشمْلأ

ودالفي(النفيقانونأنواضحفهنا،(441-139:المافات1(شبَثونَيَؤسَفِىبَظهءإِلَهَثِبَل

لاننفيالقانونهذاوجودولولاالأشياء،وكلوالحوتيونسعلىينطبقالنفي

ا!نبةةةيَالافييونسقولالعاقلتسبيحوفي.يبعثونيومإلىيونسوبقي،الموت

أتًإِلَأَهَلإلانَأاَلظُلُخَتِىِف!ادَئلخهَنَقْدِرَنًلنَأَنَظَفمُقَضِحب!َبَهَذلمذِنُوَنلَاوَذَا!

ال!ان!إقرالتعنيهنافسبحانك،!87:ا!نبياء1(الظَلمِينَمِنَُتغ!ِنملَثَنَختُص

مفاهبلمهذهلأن،والعيوبْالنقائضعناللهتنزيههويقالكماوليس(القانونبهذا

.والمكانالزمانبتغيرتتغيرنسبية

لهلياللهكونإلىأساسهفييرجع،هّللكلهاللأشياءالحقيقيالتسبيحفإنّولهذا

هلاكها)موتها()1(.إلىتؤديوالتيفيهاالداخليةالجدليةالحركةهذهمصدر

بشملعامقانونوهوشيئينبينالخارجيالجدلأوالزوجينتلاؤمجدل.ب

.؟ا(،الذالصلاتأ(َنورًكدَن!َقَعَلخَلفنَازَوْجَينٍءئَثل!وَيمن):تعالىلقولهكلهالماديالوجود

.23.-223ص،سابقمصدر،والفرآنالكناب،شحرورمحمد:انظر(1)
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خارجيةعلاقةشكلفيالماديالكونأشياءجميعلهتخضعالذيالثانيالقانونوهو

تقابليةجدليةعلاقةالواحدللشيءيكونأنيمكنأي؟فأكثرشيئينبينزوجيةتقابلية

في،ثالثشيءمعأخرىتقابليةجدليةوعلاقة،المستوىهذافيالشيءهذامع

.العلاقاتمنغيرهاإلىوهكذااَخرمستوى

علىتقوم،تقابليةثنائيةعلاقةبأنها،الخارجيالجدلقانونفيالعلاقةوتتميز

لاالفثذينلأنالضديةعلىقائمةًعلاقةًوليست،شيئينبينالمتبادلوالتأثرالتأثير

.(1)طقفالظواهرفيبلالماديةالأشياءفيذلكيكونولا،يتعاقبانبليجتمعان

الغلبةأنغير،والتاريخالاجتماعيةالحياةفيكذلكموجودانالقانونانوهذان

الجدلالداخليالجدلفيهفغلبالإسلامجاءأنإلى،الخارجيللجدلدائمأفيهكانت

تخاقضاتهناككانتحيثنوحسيدنابقصةبدءأالقراَدنيؤكدهماوهذا،الخارجي

غيرأ32.هود(أقَالُوأيئوحُقَذبخَ!ئتَنَافَأَ!زئ!ذَفًا!وقومهنوحبينجدليةداخلية

.()الطوفانطبيعيةكارثةفيمتمثلاخارجيمجدلانتهتقدأنها

وقومههودبينداخليجدلعلىبدورهاقامتحيثهودقصةتأتيثم

أيضاًانتهتولكنها(71:ا!عدات(أأَنتُروَءَابَاَؤُكُم1ستمَآءسَ!ئتُمُوهَاََفىِنَنوُلِدخَتأ!

حولقومهمعالداخليوجدلهصالحقصةوهكذا.العاتيةالريحفيمتمثلاًخارجيبجدل

السلع،وتقويمبالكيلالوفاءحولالداخليوالجدلول،شعيبوقوم،والظلم،التوحيد

والتي،وهارونموسىبقيادةمنهالخلاصومحاولة،إسرائيللبنيوعبوديتهوفرعون

معه.ومنفرعونبغرقخارجيبجدلانتهتأنهاغيراكذلكداخليجدلعلىقامت

يحدلانتهتواحدةدولةتوجدلاالبشريالتا!لخامتدادعلىهكذاالأمروبقي

كما((خارجي)غزوخارجيبجدلوتزولتهلككانتبل،(داخلية)ثوراتداخلي

.234-23.ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(1)
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تأثبرعلاقاتفيهفأصبحتالإسلامجاءأنإلى،والرومانواليونانللكنعانيينحصل

بغزوأو،طبيعيةبكارثةوليسداخليةبثورةالعربيالمجتمعتغبيروتم،متبادلوتأثر

ويعد،الخارجيالجدلعلىالداخليالجدلطبغلبةفيهحصلقدالتغييرأنأيخارجي

.(1)صفينومعركةالجملومعركةالردةحروبفيالسببهوالداخليةالتناقضاتقانون

f.L. I:نقد.

كفاناقد،أيديولوجيةإسقاطاتمجرديكونأنيعدولاالكلامهذاكلأنوالحقيقة

جهاتعذةمنوذلك-يدريلاحيثمنطبعاً-وتهافتهاتناقضهابيانمؤونةصاحبها

بعضها:نذكر

النفيونفيالنفيقانونعنالقرآنيالتعبيرهوالتّسبيحأنالمؤلفادعىلقد.\

معجمعلىفهمهفياعتمدالذي-الربياللسانفيمعناهالشسبيحأنذلكًالِّلعُم

فارسابنأنالمبدأحيثمنلهنسلّمونحن.مْوَعلاوالحركة-فارسلابناللغةمقاييس

وأالدّاخليةالجدليّةالحركةأوالدّاخليالتناقضمعنىهوأينولكن،المعنىهذاأوردقد

العوم:والسباحةحبّسلارخَالا"والأصل:فارسابنقالول،العومفييفّنلاونفي،يفّنلا

حباّسلاأننفهممذهبهفعلى(2)"!الجريفياليدينمذالحسنالخيلمنحباّسلاوالماء.في

تتحوّلأننتوقّعوأنناّبعضاً،بعضهاينفيالماءداخلحركاتهوأنداخلياّ،متناقض

مننتوقّعأنويمكن،الحركاتمنغيرهاإلىأوالماءفيرقصإلىاهرّوطتفيحركاته

إلىيؤدّيداخليصراعمعناهالقانونهذامارامنفسهالسابحيهلكأنالفهمهذاخلال

سِىهِءوَلَبِهنلانَفقَهُونَإِلَأيسُبِحشَئءٍنِقوَإِن!:تعالىقولهمعنىنفهموكذلكالشيء.هلاك

لاولكن،بحمدهويتصارعداخليّاًيتناقضإلاّشيءمنوإن(11!ص.اء:44(مت!يِبتمَق

.\-r-1.1،سابقمصدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر(1)

؟آ(30،981ط،الخانجيمكمبة)مصر:،هارونالسئلامعبدنحقيق،اللغةمقالش!(زكرلاَبنفارسبنأحمد(2)

-126ص،3!ف
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ِتَؤَنَشلأ!يُسَبئُلِئَهِمَافِى:قولهمعنىوكذلك.تصارعهمولايلخَادلاتناقضهمتفقهون

.الأرضفيوماالسماواتفيمادتهويتصارعداخليأيتناقضأ1:()الجمعةآلازضِوَمَافِى

منترتضيلابماوإثقالهاالكريمةتايَالامعانيفهمفيفثم!عتلامنمغّرلاوعلى

الذيالدينيالمبرّر!اعطائهاالماركسيّةأيديولوجئتهإثباتأجلمنالفاسدةالمعاني

كانأنفبعد،هرَرقأنسبقمايناقضجديدبمعنىيفاجئنا(؟)نفيهأجلمنجاءت

بهذاالعاقلإقرارمعناهقليلةبسطوربعدهاأصبحنفسهالجدلقانونهوالتسبيح

الآيتينفيالواردالتسبيحيصبحضوئهاوعلى،والتناقضالإقراربينوفرق،القانون

تفقهونلاولكن،دتهالدّاخليضقانّتلابيقرّإلاّشيءمنوإن،معناهالسابقتين

المعانيهذهعناللهتعالى.الأرضفيوماالسماواتفيمادتهضقانّتلابويقر،إقرارهم

كبيراًعلؤاًالفاسدة

عنوبعيداًالمؤلفيتجرَأالأيديولوجيوالتعضبالفكريالخلطهذاعلىوزيادةً

النقائضعنتنزيهههو(اللهبأن)سبحانالقول"أما:فيقولعلمئةمسؤوليّةكلّ

النقائضأن-زعمهحسبذلكفيوالسرّ-،زمانهمضىقدقولفهووالعيوب

حيث،النسبيةمعنىتحملفهيإنسانيّاًومعنىًاجتماعيّاًمعرفئأمعنىًتحملوالعيوب

فياهّلكللأشياءالحقيقيال!سبيحإنلآخر.زمنومنرخَالمكانمنالمفاهيمهذهتتغيّر

اللهخلقمنذاهّلكالأشياءفيالجدليّةالحركةمصدراللهكونإلىيرجعتعالىهّللوجودها

القولبهذاالحقيقةفيوهوكبيرأ.ًاّولعالقولهذاعناللهتعالى(2)"الماديالكونهذا

المسألةفيسنوضحهماوهذا،أساسهامنعليهاوأتى،اهّلكنظريففيطعنقديكون

الاَتية.

James.114.الشعوبأفيون"الذين:لينينيقول(1) Thrower( 1983), op. cit., p

.422ص،سابقمصدر(والقرآنالكتاب،شحرورمحصد(2)
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فيوردلماإنكارهوسوءكلمنثناؤهجلّالثهتنزيهبمعنىللتّسبيحإنكارهإنّ.2

فيوطعنإنكارهووبالتالي،منهجهبناءفياعتمدهأنهىعّداالذيالمقاييسمعجم

كلّعنثناؤهجلّاللهتنزيهوهو،التسبيحالبابا"ومنفارسابنيقول،نفسهامنهجيّته

الأعشى:قال،أبعدهماأي،كذامنسبحانتقولوالعربالتبعيد.:والتنزيهسوء.

الفاخرعلقمةَمنسبحانَفخرهجاءنياَملأقول

الفخر.منلهتبعيدلأنهذاكمنقريبوهذايفخر.إذالهعجبأتأويله:قوموقال

لاشيءكلّمنتضرهأنهذكرناهالذيمنواشتقاقه.حوّبسوعر:جلّالثهصفاتوفي

.(1)،،هلينبغي

لأنالعلمئةالأمانةوعدموالانتقائيّةالذاتيّةعنكذلكلنايكشفالأمروهذا

هوأغفلهالذيالمعنىأنمع،علميّمبررأيّدونماآخردونمعنىانتقىقدالمؤلّف

بينوقارنَّاوَرتبةًَّاّيمكحساباًالمسألةحسبنالووحتّىالاَيات.لمعنىوالأنسبالأصلح

،الفكريالمتاعسقطمنوعدَهأهملهالذيالمعنىوبين،المؤلفاختارهالذيالمعنى

وتقدّمه،أربعةمقابلعشرةوهيالأسطرعددحيثمنالأوّليفوقالثانيأنلوجدنا

الكلاميةالجعجعةهذهكلّبعدأنهذلكمنوالأغرب.كذلكالأولعلىالذكرفي

معناهالتسبيحبأنالقولعلىمعدودةأسطربعدأمرهيستقرّنجدهالفكريوالانتفاش

أَنفُسِهِزوَمِنُضزَألَاتُصبِتُمِخَااًف!اَلازوَجََئَلَخىِذَئَاسُتخَنَ!:تعالىقولهويفسرالتنزيه

عليهينطبقأنالثهلتنزيهسبحانلفظةاستعمل"وهنا:قائلاً!6r:ير(أوَمِخَالَايَغلمُونَ

.(2)ةّيجوزلاقانون

نتيجةهّنإنقولأنإلأالمؤلّففيهوقعالذيالتناقضهذانفسّرأننستطيعولا

.21هص،3ج،له!ابقمصدر،اللغةمقالش(زكرلأبنفارسبنأحمد(1)

.233ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحصد(2)
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نتيجةهماوالخرافةالوهمبأنتقولالتيالمعرفيةنظريتهفيذكرهالذيالشيطانيلعقله

.(؟)الشيطانيللعقل

نأتعدولاأنهالنايتبينالتّاريخيّةالماديّةلمحتوياتالموجزالرضهذاوبعدوالآن

الكونعنبهاالخاعسّاهرّوصتلهاالعقائدمنعقيدةأوأيديولوجيّةمجردتكون

علىيقومعقديبناءأنهاأي،إليهاالواقعيحتاجاّممأكثرالواقعإلىجاَحت،خيراَتلاو

البناءكلّانهيارإلىمنهاواحدةعنأوعخهاالتخلّييؤديالقبلئةبعفالمُسَلَّصات

أساسه.منوتقويضه

التراثأوالقرآنلفهمالتاريخثةالمادتةتطبيقبإمكانثةالقولتهافتيتبيّنوبهذا

ملؤهايمكن،فارغةًةيّركفًارُطُأأومنهجاًليستالتاريخيّةالمادئةلأن؟عموماًالإسلامي

وأعنهاَيفُخُتإذامُسَفمَاتعلىتقومعقيدةهيبل((2)الجابرييدَعيهكمانريدبالذي

ماعينهوعقيدةًتكونوأن،إجرائئاًينهارأنقبلنظرياً،البناءهذاانهاربعضهاعن

الوطنفيالماركسيّةمستقبلعنحديثهعندنظر()وجهةكتابهقينفسهالجابريبهصرخ

:يقولأحسنإلىالربأوضاعتغييرعلىالقادرةالوحيدةالعقيدةعذهاحيثالعربي

غيرها،منأكثرالمجتمعهذافي،الطبقتةالسواكنتحريكتستطيعالتيفالعقيدة"وإذن

تفسيراًوضعيتةتفسرالتيتلكهي،تاريخيفعلإلىفيهتتحوّلأنيمكنالتيالعقيدة

الماركسيَة")3(.ينافسماهذافيُدْعَبهناكفليسقلتوكمامعثئاً.ملموساً

يمكنفارغةفكريةٍرُطُأمجرّدبأنهّاالقائلالسابقادعاءهناقضقدبهذاويكون

للجمعادعاءهوالقراَنلنصوصمطابقتهاادعاءوكذلك،الإسلاميمجالنافيتوظيفها

التيوالسياسيّةالفكرَيةالمناوراتبمنطقإلاّيستقيملاوخلط،بالتهوالإيمانالكفربين

.roo_rrvص(سابقممدراوالقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1)

.411ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحصد:انظر(2)

.159ص،سابقمصدرت!ر،وجهة،الجابريعابدمحصد(3)
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المباشرةالحربأنلهتبيّنعندما،ًةّصاخوالإسلام،الأديانعلىحربهفيلينيناه!سلأ

الأجدىبلالشعوبمشاعرعلىوسيطرتهنيّدلانُكَمَتللوحدهاتجديلاالذينعلى

يماماديّاتفسيراًتفسيرهواعادةالديّنهذامصادردراسةهوعقولهامنونزعهحربهفي

أهدافها)؟(.ويخدمالماركسيّةالعقيدةمعيتصاشى

سيادةفييأملونهمإذالعربالحداثيّونسار،نفسهاوالعقيدةنفسهالنهجوعلى

ئي!ولاالماركسيبذلكتنبّأكماالعربيالوطنعلىمستقبلاًوهيمنتهاالأيديولوجيةهذه

الوطنفيمستقبلهاعنونتحدّثكأيديولوجياالماركسيّةعنهنانتحدَثا"نحن:الجابري

الماركسئةأننذعيالأساسهذاوعلى.الضروريحديثوليسالممكنحديثالعربي

العربيالوطنفيالاجتماعيللصراعًاكِّرحموستكون،الفكريةالساحةعلىستهيمن

.(3)"مشروطمستقبلهوعنهنتحذثالذيفمستقبلها.واذاً..وإذا..إذا.مستقبلاً

سطوريَ:فىاالمنهج4،50

الآسطورفي:المنهجآهمية.90504

به-يمتازلماالحداثيينعندأهميةًالسابقينالمنهجينعنالأسطوريالمنهجيقللا

حداثيّافهماًالقرآنفهمفيالحرئةمنأكبرقدراًوإتاحته،مرونةمن-رأيهمحسب

)أوالحديثةالدراسةأنكيفبينتقد"كنتالكلاسيكيةالتفسيراتتلكعنتماماًيختلف

مختلفةللقرآنأخرىبقراءاتالقياملناتتيحوالأسطورةوالرمزللمجاز(الحديثةالمعالجة

فالطفرة.(r)"الكلاسيكيالتفسيريال!راثلناخلفهاالتيالقراءاتتلككلعنًاّدج

Jamesأ،.!.ه120.(1) Thrower (1983) , op. c:مصلوحسعدوانظر،

.68-57ص!1976،السابعالعدد(المعاعرالمسلممجلة،الإسلام

.156ص،سابقممدر،نظروجهة،الجابريعابدمحمد(2)

(r)3هص،سابقمصدر،علمةقراءةالإسلاميرك!نلا،اْركونمحمد.

لظهورالماركسيّةالتفسيرات!حول
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نظرةوأصابت،الصميمفينفسهاالعلامةأصاب!التيالكبرىالحدبثةالمعرفية

إلىتصلبينهماالفروقوجعلت،المنهجينبينالهوةتقّمع،إليها(الروح)أوالإنسان

منالباحثينبينحوارأيإقامةالمستحيلشبهمنمعهاآصبحالتىِالجذ!لةالقطيعةحذ

.(1)المنهجينهذينأتباع

نختلطمركبةنظرةًالتراثإلىينظرونمازالواالمتدينينأنذلكفيالرئيسوالسبب

بالتصوراتالوضد4ِالتاريخيةوالوقائع،المزورةبالحكاياتالصحيحةالحكاياتفيها

التاريخعلىيسقطونأحاديماهويفكرأصحابفهموالأسطورلة)2((الخيالية

نسبيةأوالعقلبنسبيةالاعترافعدمعلىويصرون،الأخرويللزمنالخياليالجمود

بأيالشعوردون-نجدهمذلكمنالعكسعلىبلاللهكلاموخاصةً،المثالبةالحقيقة

التوبةسورةعلىمستندين،ببعضبعضهاالأزمنةويخلطونالواقععلىيقفزولى-حرج

ولامبالينغير،الأَوَّليالإسلاممعمضطابقإسلامينظامبحاءأجلمنالجهادفرضفي

منالمتدينونفهؤلاء.(3)الراهنعصرنابتاريخيةمبالينولاالقرآنيالنصبتاريخبةمعترفين

القرآنيالنموذجديمومةعلىشاهدخيرهمإيرانفيوالحاكمينالمسلميىالإخوانأمثال

الإنتاجشروطأبسطمعتشعارضوهميةديمومةواقعيّاًأنهاغير،والتجييشيالتعبوي

هذااشتغالكيفيةفهمفييساعدناسوفالأسطوريالمنهجتطبيقفإنلهذا،(4)التاريخي

التيالأسلحةأمضىمنالمنهجهذاويعدّ،(ْ)هبالاصطدامإلىالاضطراردونالفكر

أسلحتهفاعليّةوشلّ،الدينيالحيارمعالانالدائرالفكريالصراعفياعتمادهايمكن

الفكرنقد،العظمجلالوصادق-88!صسابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركون)1(محمد

.\صه(م4991،7ط،الطليمهردا:بيروت)لدينىِا

،37ص،بق!االمصدر:نظرا(2)

.93عر،السابقالمصدر:نظرا(3)

.601ص،السابقالمصدر:نظرا(4)

.621ص،السابقالمصدر:نظرا(5)
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واقعيّتها)1(.وعدمتهاف!هاوبيانأفكارهوتعريةالتقليدئة

:الأسطوريالمنهجطبيعة.4،2،5

منأكثرتحملالميالمطاطةالكلماتمنالحديثالفكرفي)أسطورة(كلمةتعد

بهاويعنىتطلقفأحيانأ!التباينحدإلىتصل،تواصليةوظيفةمنر!كأوتشغلمعنى

المعانيمنغيرهاإلىالمختلفةالإيمانأشكالأخرىأحياناوتعني،الأقدمينأقاصيص

هيالمنهجهذاطبيعةعلىللتعرفالمثلىالطريقةفإنلهذا،(2)المقامبذكرهايضيقاليَ

الفكرتطؤرفيذلكوأثر،العامةملامحهاوبعض،للأسطورةالتاريخيةالمراحلعرض

الإنساني.

أوليةرابطةشكلفيأمرهاأولفي-الحداثيالتصورحسب-الأسطورةظهرت

ٌمَيِق،أساسبشكل،فيهتوجدلابدائياجتماعيوضع!والمثاليةالماديةبينبدائية

أدنىحذاًبوصفها،والاستهلاكللاستعمالقيمفقطوإنما،والطلبوالعرضللتبادل

شيءفيوالجزءالكلاستيعابمنبعديتمكنلمالوقتذلكفإنسانالبقاء.لحفظ

الضيقالضروريوجودهإطاروفقما،بقدرٍبينهماالتمييزعلىعملبلواحد،

العنصرمعالمتظهربدأتالوقتذلكومنذ.المحدودةالبدائيةالتنظيرّيةفاعليتهوضصن

ضمنيصللمولكن!الأولىالماورائيأواللاواقيالمثاليوالعنصرالواقعيالمادي

الواضح.التناقضدرجةإلىالوعيذلك

الصيرورةقانونووفق،الأصيلةالبدائيةالعلاقةلتلكالرؤيةديالكتيكخلالومن

المادبةأدواتهوتطورمحيطهعلىالسسطرةفيالإنسانقدرةونموالدائمينوالتحول

2ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،القِمْنيمحمودسثد:انظر(1) 0 ، 23 ، 2 A.

العرليةالمؤسة:توري)اربجإبراهيمجبرا،ترجصةوالرمز،الأسطورة،وآخرونسلوتبرنيس)2(انظر:

سابق،مصدر،والتراثالأسطورة،القصنيمحمودسيد.صه(م2،1980طوالنشر،للدراسات

27-20،21,,o.
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مساحةتضيقنفسهالوقتوفي،تتوسعالواقعيالماديالعنصرمساحةبدأت4والفكرية

،للإنسانالعمليةالفاعليةهذهوضمنوتمَقلص.اللاواقعيالخياليالمثاليالعنصر

وتوجيهوظيفتهوأداء،ذاتهتأكيدالأسطورةفيالمتمثلالبدائيالنظريالفكراستطاع

الموضوعية.وعلائمه،الواقعيالخارجىِمحيطهمعللتعاملهادفاًتوجيهاًالإنسان

أحياناًصاحبهاوما،ًاّيبسنوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةوتعقدالزمنتقدمومع

ظهرت،الموضوعيمحيطهعلىالسيطرةفيوذاتيّاموضوعيّاًوعجزهالإنسانإخفاقمن

يحيل!جاهزاًنظرتاًوتفسيراًتعبيراًبوصفهاالدينيةُالظاهرةُاللاواقعيةالمثاليةأحشاءمن

هذا.يومناإلىآثارهاومازالتطبيعيةفوقوهميةقوىإلىفيهاوالتحكمالطبيعةمصائر

متجاوزاًلهومناقض4العلمعنخياليتعويضهوالدينفإنوباختصار

خلالمنالفرديالجانبلتغليبمبرمجةطبقيةقمعأداةكونهحيثمنللأسطورة

مننستنتجهماأهمأنغير!(؟)حرمانأوإنعاممنيتبعهماوماوالكفرالإيمانمفهومَيْ

وتصوراتهموأحاسيسههاالسابقينمشاعرتمثَلالأسطورةأنهوالأسطورةتاريخ

الأشياء،معالتعاملفيومنطقهمتجاربهموخلاصة،الوجودلفهمالفكريةومحاولاتهم

نأيمكنثرّمنبع،والأخيلةوالتصوراتمالأحلاعلىاششمالهامنالرغمعلى،فهي

البدائي،الفكرأساليبعلى-لتفسيرهاالمناسبالمنهجامتلاكبشرط-يطلعنا

،(2)والزمانالمكانحدوروخرقالاستمرارعلىوقدرتهاالجماعيةالنفسوانطباعات

علىوأسبقيته،الواقعيالماديالفكرأصالةعلىساطعدليلالأسطورةتاريخأنكما

.(3)اللاواقعيالمثاليالدينيالفكر

الأسطورة،ننغِقالامحمورشد،؟7ص،سابقمعدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصارقانظر:(1)

.26-23ص،سابقمصدر،والتراث

.22،12ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،محهمودالقِمْنيدْيس:انظر(2)

(r)(م1981،هط،دمثقدار:)دمشقالوسيطالعصرفيالعربيللفكرجديدةرؤيةمشروع،تيزينيطيب:انظر

.2هص،سابقمصدر،لتراثوالأسطورةا،الفِصْنيمحمودسحد،3.-13ص

http://www.al-maktabeh.com



157الصري!والقرانالحربالحداثيون

كثيراًفإنالقرآنفيوجودهعنأما،عموماًالأسطوريالفكرإلىنظرتهمهيهذه

والنظر،للأسطورةأتباعهوكذا،القرآنتنكرمنالرغمعلىأنهيرونالحدائيينمن

بينالفاصلالحدُّنفسَهالقراَنوأن،وخرافاتهمالأولينأبالهيلمنأنهاعلىإليها

فيهتختلطأسطوريةبنيةذونفسههوأنهإلاّ،(؟)والباطلالحقوبين،واللامعقولالمعقول

تأثيراتٍعنفضلأالقديمةوالأساطيرِالعربيةالشعبيةبالحكاياترالجزئيةالتاريحيةالحوادث

فيالنائمينوالسبعةالكبيروالإسكندرغلغاميشأساطير"إنوالأناجيلللتوراةقصصية

التوراةتأثيراتالحالبطبيعةذلكإلىيضاف.القرآنفيواضحةأصداءلهاتجدالكهف

.(2)"االقديمةالعربيةوالحكاياتوالصابئينوالأناجيل

قييعدكانالذيالماءذكرها،القرآنأعادالتيالقديمةالأسطوريةالأمثلةفصن

العهدمنالتكوينسِفر"ففيالخلقفيالأولولللمبدأرمزً،والتوراةالقديمةالحضارات

وفيالغمر!وجهعلىيرفرفاللّهروحوكان،وخاليةًخربةالأرضكانت،القديم

كخلقالقرآنيوالقصص.(3)"(7:هود(أَءَاَمتَاعَرشُهرعَلَىوَ!اتَ):القرآنيالتنزيل

لا!ابليسوالجن،وماروتوهاروت،ومأجوجويأجوج،لهالملائكةوسجودآدم

والغول!البحروعروساليونالتآلهةمثلمثلها،وخرافاتأساطيرمجردتكونأنتعدو

والأيديولوجيةالأسطوريةالوظائفجميعحوىقديرونكماوالقرآنوالعنقاء)4(.

تكرارهيئةعلىوتارةً،يبارىلامتفوقبشكلا"تارةًواسئخدامهاتوظيفهافيوتفنن

الحالعليههوكماالتاريخيالظرفطبيعةتتطلبها،قاسيةوتشنجاتتب!سيطاتأوزائد

.(ْ)"هذهسورتنافي

.22،02ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،يْفِقلامحمودسئدبمأنظر(1)

.84ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(2)

.4هص(م3،1983ط،الأندل!دار:)بيروتالصوفيةعدالشعريالرمز،نصرجودةعاطف(3)

.62-2هص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلال!صادق:انظر(4)

.(التوبةهي)سورةكلامهفيالمقصورةالسورة0301ص،علصيةتراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(5)
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مستوىإلىبهاوالارتفاعالتاريخيةالوقائعترميزاستطاعقدالقرآنأننجدوهكذا

دعوناهالذيالمعقّد"الفاعلبذلكتأسياً،التاريخعبرللتكرارالقابلالنموذجيالمثال

المؤرخبحسبومحمدالمؤمنينبحسبالنَهالتغيير)أيبطلأوالمغيربالبطلسابقاً

بإلهإلاتعترفلاالتيالتوحيديةالنزعةمفهومبلورةأجلمنهذاوكل.(؟)(النقدي

التياليوميةوالصراعاتالملاحمعلىترسيخهافيتعتمدوالتي،واحدودينواحد

القرآنلّوحوالتيبالفناء،مهددةًكانتالشيالأولىالبشريةالجماعةتلكخاضتها

والتعاليللطبيعةوالخارقالتقديسعواملعليهاوأسبغ،رائعةملحمةإلىنضالاتها

وتجييشهاالعواطفوتحريكالشعورإنَارةعلىهائلةقدرةذاتجعلهامماالتاريخعلى

.(2)اذهيومناإلى

تامفَسُملامنبسياجطمحا)سلفي(أورثوذكسيفكرالعمليةهذهعنتولدوقد

وهي:عنهايحيدلاالتيالأسطورية

علىالقادرونفقطمنهمالناجيوأن،عنهامردلاحتميةالبشرانقساماتإن.ا

تماماً.لهاوالإخلاصالرسالةتلقي

واحد.حقيقيودينواحدةورسالة،واحدةمطلقةحقيقةإلاهنالكليسإنه.2

وأضلالأيعنمنزهاًمثاليّاًنموقجاًيمثلونمثلنابشرهمالذينالنبيصحابةإن.3

الأخرويالخلاصمنظورضمن،لبعضاهُضعبمعاصرٌأجيال!عنهتتوالد،امخراف

جميعاً.بهوعدواالذي

وبأحاديةالمنقولةالنصوصبصحةيعتقدالأسطوريالتفكيرمنالنوعهذاإن.4

التيالعمليةالسلوكياتمنيقابلهامامنهانصيةوحدةأوعبارةلكلوأنمعناها

.01هص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(1)

.501ص،السابقالمصدر:انظر(2)
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لاوثابتومتماثلمنسجمسيمانتيمعنويحقلفيمثبتةوهي،حياتهفيالنبيمارسها

نشازأيحدوثتوقعدون،مكانوأيزمانأيفيجيلأيلِتمثلهلأنيصلحيئغير،

.(1)والتاريخيةالموضوعيةالعوامللتغيرتبعاً

الأخرويةالنجاةمقابلالطاعة،التاليالميثاقطريقعنبالئهمرتبطفالكل

مخيالاًتشكلالتيالقرآنيةالتصوراتوهذه.طيبةومساكنأنهاربهاجناتفي،والأبدية

النبيزمنفيتعدكانت،بهاالتصديقُالراهنِالحديثِوعيناعلىيصعبوالتي،كونيّأ

التفريقيستطيعولا،الخيالفيمنغمساًآنذاكالناسوعيكانحيث،واقعيةحقائق

ولكن،الماديةالواقعيةوالعواملالتصوريةالمثاليةالعواملبينأووالتا!لخالأسطورةبين

.(2)اذهيومناإلىالتقليديينمنكيريتمثلهيزاللاالقروسطيالوعيهذافإنذلكمع

عدمفيتظهر،الدينيالوعيوبين،الأسطوريالفكربينالتلازميةفالعلاقة

وأ،والعقلانيئالخياليئبينأو،والتاريخالأسطورةبين"التفريقعلىالأحْيرهذاقدرة

على!انما،الحديثالعلمتدريجيايفعلهسوفكما،الحقيقيوالواقعيالساحرالعجيب

التدخلإن.والمعنىالوعيمنالمستويينكلابينبشدةيربط،ذلككلمنالعكس

التيللشعوبوالنبهات،الكوارثإرسالالمطر،حبس)مثلاًالتاريخفيللإلهالفعلي

تطبسِقأو،بأسرهلشعصأو،العشيرةأو،المعارضينلأحدالجسديةالتصفية،عصته

الوقتفيلكن،ونظاميطبييٌثَدَحكأنهومتوقعمنتظر(...النموذجيةالعقوبات

المضهجعنقولهيمكنمافإنوباختهصار.(3)11(يرسق)إجباريفهووبالتالي،متعالنفسه

دراستهايحاولثمّ!أسطورةًبوصفهابالأسطورةيعترفمنهجهْلأهوالأسطوري

ونقضر،بهاالمرتبطالدينيالفكراشتغالكيفيةمعرفةأجلمنعليههيماعلىوفهمها

.26052ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر!أركونمحمد(1)

والصفحة.المصدرنفسفيعليه4صاهاشمتلميذهتعليق:كذلكوانظر؟9ص،السابقالمصدر:انظر(2)

.18ص،سابقمصدر،الدينيالغكرنقد!العظمجلالعادق:وانظر.151ص(السابقالمصدر(3)
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التاريخيوالنقدالعلموبينبينهحاجزاًتقفالتيالتبريريةالأيدبولوجيةمقولاته

إلىبعدُيخوصللم،متخلففكرهوصروفهوكماالدينيالفكرلأن؟(1)الصحيح

القصيرالزمنفيالأرضيالتاريخنماذجكلوجمدوالتارلخالأسطورةبينالتمييز

لمإنهبل،العقلانيةوالمعرفةالأسطوريةللمعرفةالنقديالتحليلنفسهوحَرَمَ،للوحي

التي،الأوروبيةعشرالتاسعالقرنتاريخيةمستوىإلىحتىيرقىأنمنبعدُيتمكن

ساحةمننهائياًوطردهبل،وتهميشهالمتعاليوالروحيالدينيالعاولإقصاءمنتمكنت

.(2)البدائيةالمجتمعا!مظاهرمنمظهرأوعذهالمجتمغ

وأالمقولاتهذهصدقعنهوليس!المرحلةهذهفينفسهيثيرالذيالسؤال!إنّ

أيديولوجيةتصوراتمجردتكونأنتعدولاواضحهوكمافهي،المنطقيانسجامها

السؤالإدنبل،(3)ظواهرهوتفسيرالعالمرؤيةفيلهامنطلقاالوضعيةالماديةمنتتحْذ

تفسيرمنالحداثيينمكنتالتياتالأدونوعتةوماالطريقةماهوإثارتهتجدرالذيالمهتم

يأتي.فيماإبرازهسنحاولماوهذاأسطوريّا.تفسيراًالقرآن

الأسطوريّ:المنهجآليات.31504

آلياتأنوهناكهنامتناثرةشذراتخلالومننقولأنشديد)4(وبتحفظيمكننا

هي:القراَنفهمفيالمنهجهذا

القخني(محمودوسيَد،.2'،134ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،اْركونمحمد:انظر(1)

.23ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة

.68ص!سابقمصدر،علميةقراءةالاسلاميالفكر،اْركونمحمد(2)

-v, Truth and Literature. Toward a TuePost3(1994)."*ول ( See for example: Colin Flack)

.124-125,1.Modernism, 2nd ed. Cambridge: University Press, pp

مابقدرمنماسكاًمهجاًالحقيقةفييقدملاالآسطورةعلىالكلاممنأكثرالذيأركونكلامعلىالغالبلأن(4)

تصلغربيةفكريةاتجاهاتعدةمنمسشلةمصطلحاتبذكرالمفتهنالنعميميالطابععلبهايغلباقتراحاتيقدم

التاقض.حدإلىأحياناًبينهافيصا
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والمغالطاتوالإضافةوالحذفالخلطأنواعلتحديد،تاريخيبخقد"القيام.\

الواقعيالتاريخمعطياتإلىسايَملابالقرآنيةالرواياتأحدثتهاالتيالتاريخية

علىةيتَالاالمنهجيةالقراراتتطبيقيقتضيالجديالتاريخيالنقدوهذا.(؟)!.المحسوس

:القرآن

ونقدجذريةقراءةالقرآنقراءةإعادةأي،المعاشةالتاريخيةالحقيقةترميمإعادة.أ

الوعيوتفتيتتفجيرأجلمن،الإسلاميةالجماعيةللذاكرةالتأسيسيةالفترة

.ةينَارقلااللغةإليهتتوجهالذيالأسطوري

يتجاوزالذيالحرّبالبحثتهتمالتي،الإيجابيةللمعرفةالمسؤولةالممارسة.ب

وفقاللهكلاممفهوآإشكاليةمعالجةأخرىوبعبارة،الضيقةوالخصوصياترُطُألا

المعاصر.العلمتوجهاتمنظور

بينتربطالتي،اللغةفهمأجلمنوالسيميائيةالألسنيةعلومعلىالاعتماد.ج

.(2)والتاريخيةالدين

الفكرطريقةبنفسيبلورأوينجزالقراَنأنكيفلتبيين،بنيويبتحليل"االقيام.2

عملاًأيجديداً،ومعنىًشكلاً،متبعثرةقديمةأساطيرعلىيشتغلالذيالأسطوري

المقاربةهذهلإنجاز.(3)"آالعربيةاللغةفيخاصةوأسلوبسِة،استخدامبطريقةمجهزاًمتكاملاً

الاَتية:الخطواتأركونيقترح

بمفهومالمتعلقةالمفرداتجمععلىالعملأي،القرآنلمفرداتالمعجميالتحلي!01

وبصر(،سمع"؟!بالإدراكالمئعلقةالمفرداتمثلواحدمكانفيوجمعهامعين

وكذلك:.032ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحصد(؟)

Mohammad،س!50104. Arkoun( 1982). Lectures du Coran, Paris: G. P. Maisonneuve et Laros

.112-؟02ص،السابقالمصدرانظر(2)

(r)أيفأ:وانظر.032ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلامىالفكر،اْركونمحمد

.104.Mohammad Arkoun, Lectures du Coran, oD. cit
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،"وحسبظنّ،حجج":!بالاحتجاجالمتعلقةوالمفردات،"وفهم،وفقه،ونظر

الذيبالزمنالخا!ر،الأصليمعناهاعنالكشفأجلمنتزامنيةقراءةًقراءتهاثم

.وردت

،للقرآنالكليالعملنظامفيالسابقةالخطوةنتائجدمجأي،الأدبيةالدراسة.ب

قوانينذومتكاملشيءأنه:بُعْدَيْنذاتدالّةلعناصرلهشكيلأنهعلىإليهالنظرأي

تشكلهئةعلىللآخريَتَبَدّىحيث،ماوإبدالحبرسالةٍمرتبطحيويلُكوأنه!داخلية

أجلمنالقرآنفيبالمجازالمتعلقةللأدبياتنقديةقراءةًيقتضيوهذا.ينتهيلامستمر

رموزإلىالواقعيةالأحداثلتحويلوتوظيفهللمجاز،القرآناستخدامكيفثةتوضيح

بواقعي.ليسماإلىواقعيهومامخويلأخرىبعبارةأو!ؤالزمانالمكانعلىتعلو

طمسمنوحمايته،القرآنفيالمجازبوظيفةالمتعلقةالمشكلةإثارةأجلمنذلكوكل

.(1)نَارقلافيوأخلاقيةقانونيةتشريعاتوجودتدعيالتيالحرفيةالقراءات

نقك:.4،504

مشؤهتكرارمجرديكونأنيعدولاالحداثيينلسانعلىذكرهتقدمماأنوالحقيقة

بوضعيّةتقولمسلمةمنينطلقالذي،الغربيالأنتروبولوجيالفكرأضساطفييدورلما

فإنلهذا،والوهمالخاطئللتصورونتيجةبشريّةصنعةوأنها،اهتّيداموالأديانكلّ

.(2)الأديانلهذهالاجتماعيةالوظيفةدراسةعلىوتتركزتنصبّ،الأنقروبولوجيمهمّة

علىدراستهفيوالتركيز،بشريهَصنعةوأنه،الدينبوضعيةالقول:المسألتانفهاتان

الحداثيين.كتاباتفيبابتذالمكررتيننجدهماالاجتماعيةوظيفته

الوجها"ليس:المقولةهذهعنمعبراًأركونيقول،للدينالبشريةالمصدرية01

.105،2-2،211-196ص،)1(المصدرالسابق

:.Fiona Bowie( 2000). The Anthropology of Religion an Introduction, USA and UK2:محع( Sع(

.4.she s, pبمlكالاl Pا!Blackw
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أقصد:كونيامخيالاتشكلالتيالتصوراتأوالصور-مجموععنعبارةإلاللشوبةالددص

المكانفيم!ضعتهاتستحيلجناتفيالموجودةالطيبةوالمساكن،تجريالتيالأنهار

رضابوساطةإلايتجسّدلنبهالموعوداللهرضاولكن،نعيشهالذيالمحسوسالتجرييي

بالخضوع:أي،للتبىبةوالمحسوسالدنيويبالوجهنلتقيوهكذا.الجماعةورضىالنبي

قبلمن،تماماًمقبولةوثقافيةوقانونيةأخلاقيةولمعايير،محسوسةلسلطةالطاعةوتقديم

وردماأنويرىأنتجوهلأونشروها"آ)؟(.الذينهمأنهمهوبسيطلسببالجماعةأعضاء

مننوععنعبارةهو،الإسلاميللدينالنهائ!ةالنسخةعفدهتعدّالتيالتوبةسورةفي

يبررهاالذيالتاريخيالفاكلقبلمنوالعقديّةالتاريخيةبالحقيقةالخطيرةالتلاعبات

انعكاسرأيهحسبهيالتي-الأسطورةجعلفقدالقمنيأما.(2)اللهقالذكربمجرد

.(3)ا"الثقاتالباحث!نيرىكماالدينأصل"الأسطورةللدينأصلاً-للواقع

مقدمتهفيهاشمصالحعألمريديقول،للدينالاجتماعيةالوظيفةعلىالتركيز02

منليسفإنهالجماعيالمخيالزاودةمنللأمورنظرناما"إذا:أركونشيخهلكتاب

النصتشكلبخصوصالشائعةالأروذكسيةالمقولاتبعضرهل،كثيراًالتساؤلالمهم

وانما،والعلميةالتاريخيةالناحيةمنخاطئةأمصحيحةٌوالشريعة،والحديث،القرآني

الأذهانعلىتسيطرأنالمقولاتهذهاستطاعتكيف:التاليالسؤالطرحالمهمّ

.(1)ا"؟وقرونقرونطيلةوالعقول

السلبيوالموقفالإلحاديالكلامفهذا،يسشغربلامأتاهمنفالشيءيقالوكما

.99ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(1)

.101_1..ص!السابقالممدر(2)

(r)2هص،سابقمصدر،والترأثالأسطورة،القِمْنيمحموردْيس.

.8ص،سابقمصدر،علميهقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(4)
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بريقأنغير.(1)القمنيأوأركونأمثالمنشيوعيمنيستغربلاالكريمالقرآنمن

يأتلمبماوالإلَيان،والموسوعية،العلميةوادعاءالمصطلحاتنحتفيوالتتطعالكلام

أشلاءلربططيعةسبائكيكونأنأو،المنهجيّةالتناقضاتيُجَيِّرأنيمكنلا،الأوائلبه

الحداثيونمنهيستقيالذيالمعرفيَةالخردةسوقإلامجمعهالا،متنافرةمعرفسِة

والعمليةالنظرية:الثلاثةالمستوياتفيتظهرالمنهجيةالتناقضاتفهذهتعميماتهم.

والخلقية.

تقتضيوالتيموضوعيةمنبهنادوامايخالفوننجدهمالنظريالمستوىفعلى.أ

كلامإلىمثلاًنظرنافلو،(2)القبليةالأحكامعلىالظواهردراسةفيالاستنادعدم

بصلة،العلميالبحثإلىُّتُمَتلاجاهزةأحكامعلىمبنيأنهلوجدنا،السابقأركون

المناسبةالأمثلة!ايجادتحديدمجرّديكونأنيعدولا(إليهيدعوناالذيالتاريخيالنقدإذ

،والحذف،الخلطعلىيحتويزعمهحسبالكريمالقرآنأنمنسلفاًاعتقدهلما

التاريحجة.والمفالطات،والإضافة

والجعجعةالضجيجهذاكلّمنالرغمعلىفإنهم،العمليالمستوىعلىأما.ب

بعدمأحياناًنوَرقينجدهم،أيديهمعلىحتتقدوالفلسفةالفكرمشكالأتوكأن

تنقصناتزاللابأنهنعترفأنينبغي"فإنه،الدينيةاللغةلفهمالمناسبةالوسائلامتلاكهم

،(3)آ"كهذهلغةًبدقةنحلّلأنأجلمن)سيميوتيك(الملائمالدلالاتوعلمالألسنيات

ونعتها،تحتمللاماوتحميلها!النصوصتأويلفيبأنفسهميزخوننجدهمذلكومع

علممية،قراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد."أركونماركسيةتبدو"هنا:ثحميخهتمدحاهاشمصالحعيقول(1)

وفعتحادثةعنوالراثالأسطوضة:القمفيكتابعلىتعقيبهفيحنافيحن!لقول.؟..ص،سابقمصدر

.ماديأنا-القِمْنيمحموددْيسيْا-:فقال؟الفكريموقفكما؟مفهجكما؟تياركما"فقلت:المؤلفمعله

TAYص،سابقمصدر،والتراثالاْسطورة،القِمْنيمحمودسثيد"؟تفهململماذاأستغربفإننيئ:لهفقلت

الفصل.هذامنالموضوعيةمبحثانظر(2)

.119صوكذلك،19.ص،سابقممدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(3)
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غيرهاإلى،والعصومية)2(والنعاليوالتناقضوالانتقائية(1)والأدلجةواللإكراهبالاحتكار

القادمين.الفصلينفيمنهالكثيرسنرضالتيالإسقاطاتمن

،راّيثلاإلىينتسبممنبأنهيعَّديأركونفإنّ،الخلقيالمستوىعلىأما.ج

والعقلانيّة-الواقعيّةعلىيستندعلمالأنتروبولوجيابأنيقولالذي،الأنتروبولوجي

منواصطيادهاالدّينيةالرموزمغاليقحلّعلىالقادرالسحريالحلّفيهاويرىبل

حقيقتهاعنوالكشفالرومانسيّةالواقعئةمختبرإلىوإنزالهاالمتعاليالمطلقفضائها

يبيّنأن،الأديانسَردإذاوخلقيّاًعقلتاًمُلْزَمٌالأنتروبولوجيفإنّوعليه-(3)التاريخية

فإذا،والمداراةللصحاباةالعلميالمنهجفيمكانهنالكليشلأنه،صوابهاأوخطأها

المسؤوليّةخانقديكونفإنّه،الأديانخطأللعموميعلنأنالأنتروبولوجيعجز

مرتين:المبادئهذهيخوننجده،(1)الخلقية

نرفض"سوف:بقولهباحترامهاتعهَدالتيالمبادئهذهمصادمتهفيالأولى.

للخوارجالقديمالتقيةأسلوب)ةيرّتستلاالاستراتيجيةسبل،قاطعيشكل

هذابعديفاجئناأنهغير،(الخدّاع")ْوالخلط،السهلالتلاؤموأساليب،(والإسماعلية

ويرى-بحقيقتهااهتمامهمنأكثرالأديانبوظيفةيهتمالذي-الوظيفيالمنهجبتبنيهّلك

فيوجودهاالممكنوالإلغاءاتوالتشوهاتالأخطاءعنالكشفمهمتّهمنليسأنه

الخطاباهيَدؤيالتيالوظيفةنوعيةعنالكشفهوعخدهالمطلوببل،القرآن

.(6)القرآني

.401ص،سابقمصدر،علميةقراءةالإسلا!يالفكر،أركونمحمد(1)

.؟841،47ص!ائسابقالمعدر:انظر(2)

,1-2.3(See: Colin Flack, op. cit. p. p)

:See)50.4آ.6-7. Fiona Bowie. oa. cit)

.\؟9ص،سابقمصدر!علميةقراءةالإسلاميالمكر،أركونمحمد(5)

30صاالسابقالمصدر(6) ، A؟.
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فييطعنهوإذ،العلميالبحثشروطتستوفلمنتائجإعلانفيوالثانية.

امتلاكهبعدمإقرارهمع،تاهّوشتوأخطاءعلىباحتوائهويجزم،القراَنصحة

كماوتدميرهاوطصسهالضياعهاالأحكامهذهمثللإصدارالكافيةوالوثائقالمعلومات

الحكمتأبىالتيالعلميةمبادئأهمّخانقديكونبهذاوهو،(1)الصحابةقِبَلمنيعّدي

إليه.الموصلةالوسائلامتلاكدونالشيءعلى

الأوْلىأنهاالحداثيونيرىالتيالمناهجأهمَحولمختصرةفكرةعموماًهذه

نعيشه.الذيالعصروروحيتناسبفهماًالكردمالقرآنلفهموالأنسب

لهاخصصاوالتيالمناهجلهذهالتطبهيقيةالأمثلةبعضنوردأنالاَنويبقى

التشريعيّة.بالمسائلوالثانيالعقديّةبالأمورالأوّليعنى،كاملينفصلينلأهميّتها

s ra

.621ص،السابقالمصدر:انظر(1)
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الخاصسالفصل

I I v

!نأ!قلاالقصخلالمنت!بيقيَةيةعقصق!ايا

أساسية(محاوروموسى،!براهيم،ونوحآدم،ان!يس)قصص

.توطئة:\آ5

الآياتلبعضوتحليلهاالحداثيةالتفسيراتبعضتناولالفصلهذافينحاولسوف

وما،وتطؤرهالإنسانيالنوعأصلكمسألة،والعقدئةالفكرّيةالمسائلببعضالمتعلقة

النيالمسائلمنوغيرهاوالنبؤةوالجنَكالملائكة،الغيبياتحولالكلاممنذلكيتبع

وموسى،وابراهيم،ونوح،آدمقصصتناولخلالمنهذافصلنافيلهاسنعرض

:أمرانهوالأربعالقصصهذهاختيارفيوالسبب.السلامعليهم

مختلفة.منطلقاتمنعليهاالحداتيينوتركبزالقصصهذهورودكثرة.\

لمعظمهاأوالمسائلبقتةلذكرتقودناسوفأنهايعنيمما،عنهاالمسائلبقيةتفرع.2

لاحقاً.سنرىماعلى

بعفعلىنقتصرسوففإنناوتشعبهاالمادّةلكثافةنظراًبأنهننبهأنيفوتناولا

الرضر،فيوطرافةًالموضوعاتلمعظمشموليةًمادتهافيأننقذرالتي،الكتابات

الفصل.لهذاوالمحددة،المعقولةالحدودفيونقدها،عرضهاإمكانيةكذلكونقذر

السلامعليهآدمقصة.205

الاَتية:المسائلمناقشةخلالمنالقصةهذهنتناولسوف

:السلامعليهآدمخلق!يفية.11215

منالسلامعليهمدَالأدلَهاصطفاءبينيميزالقرآنأنحمدحاجالقاسمأبويرى.\

ِضزَألَاىِفجَاعِلٌإِفِلِقمَببِكَةِرَئفقَالَ!وَإِذْخليفةوجعلهالأرضفيمفسدينبشربين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصريصوالقرآقالعربالحداثيون168

قَالَلَئَهُسِذَقُنَومِجَتدِكَُحتَسُلُنخَنَوَءَاَم!لَاوَيَحتفِكُفِيهَايُفسِدُنَمفِيهَاُلَغَجتَأقَالُوأ!يفَة

فيمسنونحمأمنصلصالمنالبشريةخلقوبين(30:القرةأ(َقوُمَل!راَل!اأَغلَمُاق

والجعل:الخلقبينفرقفهناك.(1)الخلقمبتدأ

كماالغيبعالممنوهو،سابقمثالغيروعلىجديدمنإنشاءهوفالخلق.أ

خارجصادروهواحتذاء،أو،أصلغيرمنالشيءإبداعفيالإلهيالأمريقتضي

الغيب.عالمفيالثهعنفرقاًتعرفلاالتيالعزةعلىقائم،النسبية

مجرىحيثالشهادةعالممنوهو،كائنخلقضمنصيرورةفهوالجعلأما.ب

إلىإشارةوهو،أخرىدونحالةعلىوتصييره،شيءمنالشيءوتحول،الصيرورة

وهوالشهادةأوالطبيعةعالمضصنالإنسانوحياة،الخلقظواهربينماالعلاقةنسبية

.(Coالرحمةعلىيقومجَعْل

اَلحنًيُخرِجُىكَوَنلاَوألح!ثفَالِقَُهَتدآَنِإ!:منهاكثيرةذلكعلىالدالةالقرآنيةتايَالاو

وَاَلشَّخسَسَكَااَلئلَوَجَعَلَاَلإ!بَاحَفَالِقُ*تُؤفَكُونََقَأَفاَدئَهدلِكُمُاَلسمِنَِتتَمئآُجِرخُمَواَليَتمِنَ

نسبيةطبيعيةصيرورةعنتعبيرفهذا(9آ-4:ها!نعام(أاَلعَلِيرِتَقدِيرُاتعَسلهِيزَِكِلَذوَاَئقَمَرَحُتبَانا

دورةإنها...للإنسانومعناهاالطبيعيةالمتحولاتواقعفيالإنسانيالعقلبهايخاطب

النمو.

(97:ا!نعامأ!ووَاَلبخَرِاَقيِظُلُنَتِىِفاَهِبأوُدَتَهنِلاَلئجُومَُمُكَلَلَعَجىِذَئَاَوُهَو!:تعالىوقوله

خلقهابلبهالنهتديالنجوميخلقلمفالثه،الخلقبمظاهرالإنسانعلاقهَتبينةيَالافهذه

بها.لنهتديلناوجعلها،فلكيةظواهربوصفها

لا(ه:الهحل!أتَأْ!لُونَوَمِنهَاُعممَمَوو!فِداَهيِفمئ!َلاَهَقَلَخَسغئالَاَو!ةوآية

.96ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)

.91,473،474ص،؟ج،السابقالمصدر:انظر(2)
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ذلكولتوضيح،سياقضمنجاءتفالاَيةوالجعلالخلقبينالفرقعلىدليلاًتنهض

َكَفَتبِاَلخَقَسضزالَاَوِتَؤَئَّسلَاَقط!:تعالىقال،تايَالامنقبلهاماإيرادمنبدلا

!تمخَلَقَهَا*وَاَلالَفرَنيِبُقٌصيِصَخهُوَفَ!ذَانُطفَؤنِمَن!نيقَاَرًرَخ"!كلمجثتركِوُتَعَمًا

الخلقكلمةتكررتالرابعةةيَالاففي(د-3:النحلأ!َنوُل!ْأَتاَهشِمَوفِيهَادِفوروَمَتَفعُ

علىعطفتفقدالخامسةةيَالاأما،الالثةالآيةفيقبلهاالذيالخلقعلىعطفبدون

الإلهيةالخلقظاهرةعلىمُنصَبٌالآيةفيالخلقأذهذافمعنى،الإنسانخلققبلهاما

علامةفهناكالدقةفيوزيادة(ٌلعج)اذهفوالأكلوالمنافعالدفءعلىولسِ!،نفسها

.(1)!فِيهَامئ!َل!و(خَلَقَهَاوَاَلائغضَ!بينجائزوقف

المطلقةالإلهيةالقدرةبمحضيصدرلا،القرآنفيمحددهوكماالإلهيوالفعل

يتحققثم-أمراً-يبتدئإذجدليةتوسطاتعبريصدرولكنه،ذلكعلىاللهقدرةمع

أَرَادَفشجاآَذإأَفزُهزإنَخَآ!ةيَالاعليهتدلمماوذلك،التشيوءإلىيننهيحتى،الإرادةعبر

إلىتنتهيإرادةعبر،متحققفيكونكناللهفأمر182.صأ!لَىُبهُنفَيَكُوتَُلوُقَينَأ

.لشيوء

معنىلتعطي،واحدةتاريخيةصيرورةسياقفيوالجعلالخلقيتناوبوهكذا

الطبيعة-جدلإلىالإنسانيخلدلابحيثبينهماولترلط،والشهادةالغيبعالميبينالتداخل

اَقينحصَنَمِنوَلَقَذحلَقنَا!(3)كلذعلىمثال-الخلق-الغيبجدلًاَيلكيتجاوزولااجعل

سُضغةًَةَقَلَعتأفَظًقنَاةَقَحَلاَقطفَةَاقَلَخو*زياِكَف2قَرَاِئةَفْطُنجَعفئهُثُتمَ*"زياِطنِشؤَلَنُس

اَتجلِقِينَ!أَخسَنُلكهَتلَاَكَراَبَتَفطقَّاَءَاخَرَُهتأَشنَأئُؤَلَخيًااَئعِظراَنؤَسَكَفعِطمااَتمُضْغَةَاَنقَطَخَف

.(؟4-21:المؤمونأ

.474-473ص،جا،سابقمصدر،الانيةالإسلاميةالعالمية،حصدحاجالقاصمأبو:انظر(1)

.97ص،\ج،السابقالمصدر:انظر(2)

(r)صر،\ج،اشسابقالمصدر:نضراivi.
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يأالتقديرفمعناهالخلقأما،(1)الصيرورةفيتغيرهوعندهفالجعلشحرورأما.3

يأ،وتفصيلهقطعهفبلقذرهأي؟القماشمنالقميصالخياطخلقنقول،مخططوضع

يأتهَاميو:تعالىقالالمخلَق(المقدر)غيروغيرالمقدر)المخقَق!بينالكائناتفيالصراعأن

سُّضحخَؤنِمصُثؤَقَحَلنِمثُضَئطفَؤنِمثُئَمٍباَرُلنِفطقئكُوفَ!نًاِثغَبثَاقِنَرَشبماىِفلمِنكنُتُضُساًضلَا

متجددوتناقضصراعإلىيؤدّيالمخلًقوغيرفالمختق(د:الححأ!همخلًقَؤوَغَترِمُخَقَقَةٍ

الحيةالكائناتنموسرّهوالقانونوهذاجتفي.إلىالمضغةتطوّرإلىيؤدّيمما،المضغةداخل

ومنوالارتقاء.ءوشّنلالقانونخضعتاهَلكالكائناتإنأي؟بعضمنبعضهاوتطورها

لأنالروحفيهانفخِثممنفصلةوالقططكالأفاعيالحيواناتخلقاللهبأننقولأنالخطأ

والتغترالانتشارتَمَثمواحدوالنباتضالحيوانالإنسانأصللأن،الأنسنةسرّهيالروح

(4:الجاثية(أةَتآَدنِموَفِىخَققِكُؤوَمَايَبمُث!م:تعالىلقولهمصداقوهذا4البثّطريىَعنالأنواعفي

البشرفظهر،الأشكالفيتغيرتمجدليَةعمليةضصنثمَ.واظهارهالشيءتفريقتعنيفالبث

إلىزواحفمنالنباتاتوتحوّلت،عاقلاًإنساناًفأصبحالروحفيهنفِخَتثمّالعاقلغير

زواحفالنباتاتكانتاى611ِ؟:ا!نعامأمهـوزصَشوُىعَمَرتَغَويتمَشوش!جَتتٍقائمةنباتات

بذاتها)2(.قائصةأيزواح!غيرأصبحتثمّ

ثالأثإلىالسنينملاييناستغرقالذيالإنسانخلقتطؤرتاريختلخيصويمكن

لَكُرمِخهَازَؤجَهَاوَأَنزَلََلَعَجثُثمَوَحِدَةٍخَلَقَ!ضِننَفسٍلأالآيةفيكماظلمةمرحلةلكلّ،مراحل

اَلئَهُُمُكِل1َذثَنَث!َخُلُظ!خَتقبَغ!نِضخَققَاأُضَفت!خِنوُطُيىِفمتُكُمُل!أَتوَخثَنَنيَةَ!غَهْلالَاقِنَ

صص!ص
،البحرّية(هي)الظلمةالأولىفالمرحلة،(":!ص!لاأ!قضرَفُونَلَهُالمحفكلَاَإِلَهَالَاهُوَفَأ!ثرَثُبهُتم

فوجود،(:الرحمالبرلةةصلظلا)ةلاثلاوالمرحلة،(البريةالبحرية)الظلمةالثانيةوالمرحلة

.521ص،سابقمصدر،نآر!لاوالكتاب:شحرورمحمد:انظر(1)

.922-622ص،ائابقافعدر:انضر(2)
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عنوالأنثىالذكربيناللقاحطريقعنالتكاثرمرحلةأي؟البرّيةالمرحلةوليدهوالإنسالط

خَلَقَ!قِنتفْسٍ!زوجيّاًوليس،ًاّيِراحُأبدأالخلقلأن(اَهَجؤَفاَهحِمَلَعَجثُمًلأالجعلطريق

عنلاالانقسامطريقعنتكاثرتثم،واحدةبخليةبدأالحياةظهورأنأي،(ؤَحِدَةٍ

إِنَاخَلَقْنَا!:تعالىلقولهمصداقاًمختلفةًكتيرةًخلايالتصبحالخليةهذهثم،التلاقحطريق

.(2:نان!11(أَششَاجٍةَفطئنِماَلالنسَق

منصنفهناككانذلكقبللأنهبادايبدأإذنالواعيالإنسانيفالتاريخ

قابلإنسانإلىفتحولروحهمنفيهونفخآدممنهاللّهفانتخبالبشرلهيقال،الحيوانات

اَصطَقاَدتَهًَنِمل!وهيكماحالهاعلىفبقيتالقردةنوعفيالروحينفخولم،والتقدّمللتطور

وبالتالي!البشريالجنسلاالإنسانيالجنسأبوهوإذنفآدم133:عمرانآلأ!ْ..َمَا"

(؟).إنسان=ر-وح+بشر:التاليةالمعادلةلديناينحَج

نقك:.222،5

العلمإلىتَممتلا،ةيّركفإسقاطاتمجرَدأنهاعلىزيادةًالأقوالهذهإنوالحقيقة

علىأساساًيركزسوفنقدهافياعتمادنافإنّلهذا/وتهافتهافنائهابذورتحملاهّنإفبصلة

التهافت.هذالبيانالداخليمنطقها

:جهاتثلاثخلالمنأقوالهنقضيمكن،حمدحاجالقاسملأبيفبالنسبة.\

غيرمنالإبداعيعنيالذيالخلىَبينتفرقتههوالمسألةهذهفيعندهالأساسإنّ.أ

والواقع.أخرىإلىحالةمن،وتصييرهالشيءنحويلهوالذيالجعلوبين،احتذاءأوأصل

علىبالالتفافأنهوظن!هَلَّوأكلامِهآخرُوأبطل!علبهالردمؤونةغيرهكفىقدالمؤلفأن

غيرمنإبداعهوالخلقبأنأولاًيقررفهو،المنهجيتنالهَضهحلعلىقادر،النصوص

.081ص،سابقمصدر!والقراَنالكتاب:شحرررمحمد(1)
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.(1)تهيطمنالإنسالتخلقاللّهبأنيقول!بسطربعدهاثم،أصل

المتواضععلمهمنالواثقالمدققبمظهرظهر،لهفطنماالذيالتناقضهذاوبعد

علىيلتبمسأنيمكنبمانفسهعلىمستدركاً،واردةولاشاردةتفوتهلاالذي!للحق

اَية:علىيعتمدأنالقرآنفيللمدققويمكن.."ا:ًالئاقغيرهعنفضلاًالمدققالعالم

وكأنه-(ه:النحل1(تَآ!لُونَاَهِشَوُعِفَتَمَودِفروفِيهَا!تمخَلَقَهَاوَاَلأَنفصَ!

ليستدل-منهجهمعالتعارضشبهةتحتملالآيةهذهإلاوجدوما،تايَالاكلأحصى

لتعطي(َقَلَخ)انهاللّهيستخدمإذ،البارتينبينالاستخدامفيالفارققيامعدمعلى

العلاقة.نسبية

اللغويالتحليلفيأسلوبناإيضاحمنبدولا،النحوهذاعلىقطعاًليسالأمرإن

نُطفَونِملالمحمئَنََاَفَلَخ-!كَتُوِكرشُياَّمَعَكَفَتبِاَلْحَقلازضرروَاَألسَّخَؤَت!قَ!للقرآن

(َنوُل!آَتاَهِشَوُحِفَخَمَولك:تِدفِيهَامت!َلخَلَقَهَاك!-وَاَلائقَصَخَصِيرٌ!ينَوُهاَذِإَف

علىبالواوتعطفلمولكنهاكلصة)الخلق(،تكررتالرابعةالايةففيأ5-3:الفحلأ

جاءتالخامسةةيَالافيخلقها(أن)والأنعامغير،الآيةالايةفي(السمواتقلخ)ةصلك

والمنافعبالدفءارتباطاًليسالأنعامفيقالخلق..الإنسانخلق..ا!لبقماعلىمعطوفةً

الخلقظاهرةأيالإنسانخلقعلىمعطوفولكنه،جعلفهذاللإنساصا،الأكلة

ماالجاتز،الوقفبعلامةيسمىماهناكأننجدالقرآنيةالدقةفيوزيادةًنفسها.الإلهية

.(2)"مهـوفِيهَامت!َل!و!واَهَقَلَخَرفَثالَاَو!بين

الاعتراضشبهةإزالة،أولا:لهبالنسبةمهمين!مرينمَحقيقتقدمفيماحاوللقد

دقيق.علميبحثعننتائجهفيصدرقدالمؤلفبأنالقارئإيهام،ثانيا.الآيةبهذهعليه

.473ص،؟ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)

.474ص،\ج!السابقالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



لا\3الصريكلوالقراتالعربالحداثيون

كشفقدأنهعرفوما،اعتراضأيأمامالطريققطعقدالكلامبهذاأنهوظن

بعضها:وإليكتناقفحاتهمنمزيدعن

نِم!فَألاشنَنَ!فيبل(وَاَلائغصخَلَقَهَا!فيليسالاعتراضأنيعرفلم.

واعتمادالتحليلادعاءأمااحتذاء.ولاأصلغيرمنوليس،نطفةمنفالخلق(نُطفَؤ

بعلامةيسمىماهناكأننجدالقراَنيةالدقةفي"وزيادةً:قولهفيؤيدهالعلميالمنهج

أوقعقدأنهدرىوما،11!فِيهَامئ!َلو!و!وأَهَقَلَخَصغثالَاَوميوبينماالجائزالوقف

ذهبمارقةعلىبهااستدلالتيالجائزالوقففعلامة،التناقضمنمزيدفينفسه

على-اللغويالانحطاطعصورعلماءوضعمنهيبلالقرآنمنجزءاًليست،إليه

ممنوعها.منجائزهانا!بوالصحيحةالوقوفلضبط-تعبيرهحد

ابًؤفِنفًي!وَآدلًهُ!:تعالىقولهمنهافكثيرةالشأنهذافيالواردةتايَالاأما.

ى!بِعَلَمَمًتِإ!و!41:حمنلىا1(ِراَخَفتكاٍَلَصتصنِملهضنَنَيِقَاخَفً!و[54:لورا1(تآء

شيءمنهنافالخلق(59:عمرانآلأمهـوُقوكَيَفنُمبًُللاَقًصُث+َزُت!قَهُهـمِنءَادَمعِندَاللًهِكَمَثَلِ

بالفما.ترابمنالثالثةوفيصلصالمنالثانيةوفي،ماءمنالأولىةيَالاففي،سابق

تج!وغيرهاتايَالاهذهعنغفلالتحليليمنهجه

قوليحاكيقولولهوالبشريةالبهائمبيرْمنأعطفيَالسلامعليهآدمبأنادعاءهإن.ب

منالقصصلأهلأنجزهذا"ولعلتعْسيرهفياللهرحمهعاشورابنذلكذكركما،المجوس

اسمهجنسالأرضفيالإنسانقبلكانأنهزعمواالفرسفإن،اليونانأوالفرسخرافات

وأن،البنتانتدعىبمخلوقاتمعمورةكانتالأرضأنيعتقدوناليونانوكانوالرمّالطم

.(؟)"الفسادهمالأرضمنجلاهماعنقادهمفيكبيرالأريابالمشترىوهو4ذفس

الجماهريةالدار:طرابلرلنشر،الونسيةالدار:)تون!والتنولر،التحرلر،عاشوربنالطاهرمحمدالثيئ(1)

.399ص،؟ج/(.ت.د!والإعلانوالوزيعللنشر
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د!مهلأ:تعالىقولهمنهاوصريحةكثيرةفهي،القولهذاتعارضالشيتايَالاأما

رّوحِىنِمفِيهِوَنَفَختُسَؤيئهُوفَ!ذَا-!ل"ٍنوُن!َشحَمَ!نِتصحقمنَلينِقلمجثمراقِلخت!ِإِةَكهبَلَمقِلرَئُكقَالَ

سَويحهُوفَاذا*طِينٍنِقبثًرَاخَلِىفِإلِفمَبمَكَةِرَئُكقَالَذِإمالووا29"28:الححرمهـوأفَقَعُواْلَه"شَجِدِيتَ

هاتالىْهحْصوتالملائكةمعالثهلهْحوار(72-\/؟:ص1(لَى،سنَهمرِينَفَقَعُواْزُوحِىنِمِهيِفُصخَفَنَو

وإفسادهاالبشريةالبهائموجودبعدوليس،والتسويةالخلققبلكانفالحوار،الآيتارْ

ءَاماتًمَمَلَعِيسَقعِدَاَدلًهِكَمَثَلِ!:تعالىقولهوكذلك.المؤلفيقولكماالأرضفي

آدمسبقتالتيالبشريةالبهائمفأين(59:عمرانكَا(أُقوُكَيَفُنك،َىَللاَقَئُف!اَرُتنِم،ُهَق!

!؟السلامعليه

علىمخليلهفياقتصربالهفماًاّقحالتحليليالمنهجعلىيعتمدالمؤلفكانفإذا

وروداًأكثرأنهامع)إنسان(كلمةإلىالتطرقدونو)بشر(،السلامعليه3ادم(كلممي

َأَدَبَو!و126:اب.!أزدوُشتَضاَفِيدضَنَمِن!قصَليمِنحَمَإٍوَلَقَذخَلَقنَا!:تعالىقالفيسابقتيْهامن

.(41:حمناكلأ(لْفَخَارِكاَصَقصخَلٍنِمَنَشهليِقأَفَلَخ!و!7:الجدة1!طِينٍنِملإلضَنَِا!قَ

المنضخب"الفردذاكهوأليس!قيترىياالمؤلفتجاهلهالذيالإنسانهذاهوفصن

وَوَضَياو!هو(6:)1!نفطار!ومَاغَىًكَبِرَتبَها!رِوِآلِإ!قيايها!:تعالىقال!"ا؟بآدمالملقب

.(؟د:!حهـاف11(اًنَشخِإِهتَدِلَوِبلإلنصقََا

ىِلُنوُكَينَأتَلاَق!:تعالىقال؟اللاحقةالآياتفي)بشر(كلمةقيقولهماوأخيراً

ثُثمَوَاَفبُؤَةَتحُكمَاَتكِئبَرَاَاَلهلًهُُهَيِتؤُينَألِبَشَرٍمَاكاَنَ!و!2"مربمْأ!بَ!ثَرٌىِن!َسخَيمئَلَوغُخُ

أَنخًاَإِكًيُوحَىَمثكُ!أَنَاْبثَحُر"إِتهَاَلُقومال!179:عصانال!أِهَئلآدِكَتدوُنِقاسَكوُلْهُوأسًادًاَلوُقَي

الحيواناتهنا:()بشرٍمعنىيكونأنيعقلفهل"11؟اعهف:ْوَحُدُ(11ٌهَلِإإِلهكُ!ا

زالوامافهمالبشرباقيأما،فقطالأنبياءهمالخليفةأنفمعناهذلكأقرّفإذا!؟البهيمية

اَدميين.يصبحواحتىالداروينيةالطفرةينتظرون(البشريةالبهيميةطورفي
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أَرَادَشَئاآَذِإ-هأَضرٌإتمَآ!:تعالىلقولهالخاطئفهمهعلىهذافياعتمدإنه.ج

لفعلبدفلاالجدليبالمنهجمحكومةعندهاللّهفقدرة(82:أص(أَنيَقُولَلَهُبهُن!كُوتُ

منهجأيًوعَبْرَجاءكيفنفسهالأمر*هذاندريولا-آمر،مراحلبثلاثالمرورمنالنَه

تشيوء.ثمإرادةثم-؟تكوّن

؟لأصابعكسولوللأمر،تابعةًالإرادةجعلحيثواضحترىكمافخطؤه

عبثاً.ذلكلكانوإلاتريدثمتأمروليس،تأمرثمتريدفأنت

!الووَمَآ:تعالىقولهوهو،نآرَملامناَخربشاهدالفهمهذايعضدأنأرادوقد

علىظاهرهافيتدلالتيالآيةوهذه:فقال(هالتعمر:ْأ(بِاَتجَصَرِكَلَخيهعإلَأؤَحِ!َاَنُرْمَأ

(ث!:الفمرأ!وٍرَدَقِبُةَنقَلَخإِنًاكُلًشَئءٍ!الوالتوسطاتهذهتوضحأخرىآيةسبقتهاقدالإطلاق

هذانجفهمهمعيتوافقالذيالسَوضيحهذاوأينقياللاحقالسابقيوضحكيفندريولا

أكدقدسابقاًمعنامركمالأنه،رأيهعلىللبرهنةالسياقاستغلالفيمعهتسامحناإذا

الكريم.القرآنفهمفيالمنهجهذأقصورعلى

والتيحمد،حاجكلامحولملاحظاتمنوردماعلىفزيادة،شحروراّمأ.2

جهتين:منبيانهيمكنتناقفحهفإنّ،كلامهعلىبعضهاأومعظمهاينطبقأنيمكن

الآتيتينالاَيتينمعنىيفنده،الصيرورةفيالتغيرإلاّتعنيلابأدنما)جعل(ادعاءهإن.أ

اَخَنتَبلَعجتَاَف)و[61:الزضفأمهـومتُهَقفَخْاوُدِهَشَأأًثَتِإاَلرخنُدَجِمهُئماَتَذِينََةَكصَلَمتَاأوُلَعَجَو!م

ياالصيرورةفيالشغيرهوفأين.(58:أطه!ىوُساًنَاكَم%وَلَاَأَهَمؤعِدًالانُخلِفُهُ،نَخنُهلَضْيَبَو

وأنهنّالملائكةبأنوثةاعتقدواالكفارأنأي)اعتقدوا(الأولىةيَالافي)جعلوا(فمعنى؟ترى

أما)اجعل(.(؟)(ْمُهَققَخأوُدِهَشَأ!الوبعدهاقاللذلكالسياقعليهيدلَماوهذا،النَهبنات

.؟2هص،4ج(ت.د،ط.د،ال!راثدارت)القاهرةالعظيمالقرآنتفسيركير،ابن:انظر(1)
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معنىلأصبحمنهجهوفقفهمناهماولوموعدأ.وبيضكبينناوعيّنحذدفتعنيالثانيةالآيةفي

ولكن،حالإلىحالمنالملائكةطبيعةغيرواالكفارإنأي؟الملائكةصيرورةوغيروا:الأولى

أصبحتثمّ،كِرْدُمغيرشيئاًأوّلاًكانتالملائكةأنالمؤلفشروطحسبتقنضيالعمليةهذه

نم.1)ماديهولماإلايكونلامعروفهوكماعندهوالإدراك،ًةكِردُملهاالكفّارتغييربفضل

وجوداًسابقينالكفارأنيعنيبماالسنينملايينإلىيحتاجالصيرورةفيالمغييرهذاإن

الحيوانيةمرحلةثمّالواحدةالخليةبرحلةذلكقبلاوّرَمإنهمأي،السنينبملايبنللملائكة

الإنسالت.خلقمسألةفيبيانهسبقكما،الآدميةثمّالبشرَآ

بهامرالتيالثلاثالمراحلتعنيةيَالافيالثلاثالظلماتبأنادعىالمؤلّفإن.ب

تناقضفي:أولاً؟نفسهالمؤلفأوقعقدالفهمهذاأنغيرإنساناً.أصبحأنإلىالبشرتطؤر

نأشديدبوضوحويعلنالمؤلفإليهذهبمابشدةيرفضرالذي،ةيَاللالعامالسياقمع

مجلُقُكُئمفِىبُطُونِمالهحصراًالأفهاتبطونفي،هوثلاثظلماتفيالخلقبعدالخلق

بعدفهو،نفسهمعتصادمفي:ثانياًوأوقعه.المؤلفادعىكصاخارجهاوليس!ُئ!َضُأ

هذهفييمرأقهبطنفيالجنينأدتنرىانّنإف"لذانظرهوجهةيدعمأنهظنّكلاماًأوردالقولطهذا

بعض.عنبعضهايتوالدتناقضاتفينفسهأوقعقدبهذاأنهدرىوما،(2)ااالثلاثراحلالم

يكونلأنيتسعأنهمادامللكودنماموازياًالأمّبطنجعلأنههي،التناقضاتهذهفأؤل

وبرها.ببحارهاالثلاثللمراكلموطناً

حسب،هّمأبطنفيالجنينيستغرقهاأنيجبالتيالمذةوهو،الثانيالتناقمقيأتيثم

هيالتي)بثُمَّ(مفصولةلأنها،المؤلفرأيحسبالسنينبملايينتقدروالتي،المراحلهذه

.(3)التراخيمعللتعاقب

.267،153صسابقْمصدر،والقرآنالكتاب:كتابهفيعندهالمعنئهذاانظر(1)

.022ص(سابقمصدر،والقرآنالكتاب:شحرورمحمد(2)

.202ص،ال!ابقالمصدرانظر(3)

http://www.al-maktabeh.com
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خلبةًأوّلاًيكونوأنبدّلا،أفهبطنفيالجنينأنوهو،آخرتناقضهذاعنيتولّدثمّ

ذلكمنينتخبثمَالحيوانمنكصنفالبشريظهرثمَ،الزوجيةمرحلةتأتيثتم،واحدةً

الأمبطنويبقى،للوجودويخرجإنساناًفيصبحالروحفيهفينفخ،اَدمالحيوانيالصنف

معتماشيأالكلامهذانوردونحن.النفخةبهذهمخظلمالتيالحيواناتوبقئةبالقردةمليئاً

هذهبينالفعليّهَالفواصلأن"وبماتأكيدهويحاول،عليهيصرّنفسههوولأنهّ،منهجه

هوكفهذلكفيمعتمدهلأنو،(1)!"(قلخبعدمن:)خلقاقالالسنينملايينعبرالمراحل

بكلأّطخفقد،البشر)2(خَلْقاَياتَِلَّوَأخيرَمَنْعندهيعدّالذيداروينتشارلزالكبيرعالمه

وغشاءالرحموغشاءالخلاصغشاءهيالثلاث"الظلماتبأنقالمنوثقةجرأة

.(3)،،البطن

براهينيمثللاالكلامهذاإنّشك"لاالمنجّد:ماهرالسوريالكاتبيقولوكما

يأيحمللالتممنوهو،علميمنهجبأيَأصلاًلهعلاقةولاعقلتةأدتةًولا،علميَة

منهيالمتخئلةوالافتراضاتالتصوّراتأناعنبرناإذاإلاَ،وفكرهالقارئلعقلاحترام

.(4)،،العلميةالحقائق

إبليس:وامتناعمدَالالملائكةسجود.3،2،5

لإبليس.الحداثيينتصؤرعرضبنايجدرالقصةتفاصيلفيندخلأن!بل

للشيطادْ(تريفهفيالقمنيمحموددّيسينطلق،الحداثيينعندالشيطانمفهوم.\

عن،الأخبارتراجمفيالآثارعجائبصاحبالجبرتيالرحمنعبدأوردهاحادثةمن

أثناءالفرنسيونعرضهاالتي،الكيميائيةالتجاربلبعضونعتهم،الأزهرعلماءبعض

.2،2ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب:شحرورمحمد(1)

.أ"91،6صه،السابقالمصدر:نظرا(2)

.202ص،لسابقالمصدرا(3)

.99ص،سابقمصدر،والقرآنالكنابفيالمنهجيةالإشكالية،المنجَدماهر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وهي،التاليةالإشكاليةمنهايستخلصثمّ،(1)الشيطانيةبالأعمالمصرعلىحملتهم

كانهرّوصتحسبفالشيطانالحقيقتيْن)2(.وحجمهإطارهضمنالشيطانوضعوجوب

منعندهيتنوّعوهو.وفوضىوعدموموتظلاممن،الشرقوىفيًالَّثَممالبدائيعند

إلهو)أوزيرش!(،الشرلًثَمُيالصحراءإله()ستكانتالمصريينفعند،لأخرىحضارة

الثاني.عملإحباطدائماًيحاولالأولوكانللخير،ًالِّثَمُمالنيل

بالخضرةًالَّثممالخيرإلهبينفالصراع،الرافدينحضارةعندالحالوهكذا

البشريالفكرتطورومع،والقحطبالجفافالَّثممالشرإلهمعدائمصراعفي،والخصب

وتحولالمسيحيينعندالشيطانمفهومظهر،بعضفيبعضهاالحضاراتوتأثيروارتقائه

إغواءفيمتسبباخالقهعلى،متمردمخلوقمجردإلىللشرإلهمنالتوحبدعقيدةظلفي

الشيطانأما،الجنةمنوإخراجهما،وحواءمدَالإغواءهأولهاوكان،وبلائهاالبشرية

وبه،عاصمخلوقفهو،والمسيحيةاليهوديةفيعليههوعفايختلفلافهوالإسلامفي

بأنالقولإلىينتهيفهووباختصارللشر.وإبليسللخير،إلهالإسلامفيلدينايصبح

تسربتأسطورةمجردوهو،القديمةالعقائدفيالشرإلهعينههو،القراَنفيالواردإبليس

.(3)الحاليشكلهاأخذتأنإلىعبرالتاريخوتطورت،البدائيةالعقائدمن

نوعيةعلىأظهرناأنه،مزايالهكانتإن،الكلامهذامزايامنإنهوالحمَيقة.2

اعتمدهاالتيالأسلحةأمضىمناهّدعو،كتابهمطلعفيالمؤلفبهابشرالتيالأسلحة

.(4)الإسلاميينمنخصومهمواجهةفي

قبل.منالكيمياءيعرفوالمالمسلمينوكأن(1)

.13ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،القمنيمحمودسيد:انظر(2)

.25-32ص،السابقالمصدر:انظر(3)

.28،23-20ص،السابقالمصدرانظر:(4)
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منوأخطر،أعظممستعملهاعلىمضارّهافإنجذاًمتقادمةلكونهافهي.أ

ترويجفيينتهجالمؤلفأنقِدَمِهاناحيةفمن.إليهمالموجهةالخصومعلىمضازها

والقراَن،تعالىاللهقالمثلمنعباراتٍيطلقناحيةفمن،النفاقأسلوبأفكاره

نجده،ورسولهاللهحبّقلوبهمتَبِرْشاممنأنهوهلةلأوليوحيبما،،والنبيالكريم

فيجاءماكلأنترىالتيأفكارهيمررأنالستارهذاتحتيحاولأخرىناحيةمن

ووئنيينمجوسمنالسابقةالأمموأساطيرعقائدمنمكررةومزعنتفمجرّدهو4القرآن

بعدالرابعةإلىالثانيةالصفحاتفيمثلاًفنجدهطبعاً،مشوهةبصورةولكن،وغيرهم

نأعلىالبرهنةجهدهيحاول(الكريمالقرآنوقولهالنبيعلىصلاتهجانب)إلىالسبعين

وما،بالنجومالقسممنالتكويرسورةفيجاءوماالجمعةيومحولالقرآنفيجاءما

بقايامنهي،كالحدودالأمورمنوغيرهاوماروتهاروتأخبارمنالبقرةفيجاء

.(؟)والصابئةالجاهليةعربعبرالإسلامإلىتسربتالبابلتينعقائد

بخلافوالعملالاعتقارمعبالإيمانالنفسعلىوالشهادةهذاالنفاقوأسلوب

وَمِنَألتَاسِ!:تعالىقالموضعماغيرفيأهلهمنوحذرنابهالقرآنأخبرناأسلوبذلك

اَتمتَفِقُونََكَءَاَجاَذإ!:لىتعاوقولى18:البفرةأ(يِعُؤمِيِئَلأَصوَمَاهُمَاِسؤَخيأبَوبألتَهِائَمايَقُولىهَنَم

.(1:فقودلمنااأ!لَبهَذِبوُتَنيِقِفَنُصلَاإِنَثحخهَ!لَرَسُولُه،وَأدئَهُيَغلَجمنَكَواَدئَراَدئَهلَرَسُولَُكَن،!َهشنلُوأاَق

أخفمناستعارهاوالتيالعلميللباحثالعاليةالأخلاقياترأينابعدماوالآن.ب

.المصطلحاتنحتفيوالدقّةالمنهجيللانسجامواحداًمثالاًنضربأنيمكنالحرباء

مفهومعنأقوالاً(اليهودي)الشيطانع!وانتحتوثلاثينسبعصفحةفيالمؤلفيورد

وقيلالخير،إلههَوْهَيلمقابلالشرإله:عزازيلأنوهياليهودلدىوأصله،الشيطان

منالصوابالرأييبينأنيحاولثم،الصحاريسكنّيَنحأوشيطانهوعزازيلأن

74-72ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،القشيمحمودشد:انظر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كانالذيعزاقللسوىليساليهودعزازيلأنفنزعمنحنأما":فيقولذلككل

إلهكانأنهالأرجحعلىأوالتيسهيئةفييصوّروكانسينالبابليالهلالإلهبهيلقب

لنايفسرماذلكولعلالتيسقرنيوبينالهلالبينللتشابه،بالهلاللهمرمورْأالتيوس

الفقرةهذهوفي.(1)"بَنذووحوافربقرنينمزوداًالفنيةاللوحاتفيالشيطانصورة

مغالطمين:

ذلك.بيانلهيسبقلمأنهمعالبابليينإلىونسبتهاعزازيلكلمةإقحامه(الأولى.

للشررمزاًيعدَالأوَلأنمعوسينعزازيلبينالمنطقيغيرالربط،الثانية.

والإيهامالثانيةعزازيللكلمةإقحامهسببلنايفسرماهذاولعلّللخير،رمزاًوالثاني

إلهينوجودعدمحَجتَريُو،عقبيهعلىينكصمباشرةذلكبعدثئم.البابليينإلىبنسبتها

معالخيرَعَمَجيهوهلأن؟اليهودعندلشيطانٍكثيراًأرْكِذنجدلا"وربماقائلأ:لليهود

.(2)"رشلللإلهحاجةثمةيكنفلممعاً،الشر

واحدبإلهينوقولهم،الفرسبعقائداليهودبتأثرويقولأخرىمرةًبنايقفزثمّ

"ديا-اليونانيللأصلاختصارهيالتي!ابليسشيطانالثانيواسم،نلشراَخروللخير

Bolosبونيس - Dia""بإعطاءالكلمةهذهاستغلاليحاولثمالموتلملاكاسمهيالتي

نأالمرجح"لكن:قائلاالخصبخيالهمناخترعهاأخرىمعاني(Dأa)الأولمقطعها

من!أهللمقطعمحتملةأخرىواشتقاقاتشديدخلطدخلهاقدديابولوسكلمةتكون

Devinومن،ملعونوبمعنىيموتبمعنىءأهومن،الألوهيةبمعنىDeuce_ديوس-

الكنعانياللفظمن،الربيالنطقفيريوسقرببالحسبانالأخذمع،الشيطانبمعنى

ميلعننعرفه...وبماالعربيةفينفسهالمعنىويحملتيسجمعالتيوسالعبراني

.37ص،سابقمصدر،والقراثالأسطورة،القمنيمحمودسيد(1)

.37ص،السابقالمصدر(2)
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نأالمحتملفمن4يونانيةبأسماءالواردةالأساطيرأبطالأسماءاستبدالإلىاليونانيين

حظولااليونانيالشعرإلهللو(وبأ)مساحاملهوالتيسأوDeusالديوسهذان!كي

.(1)"شيطانتاًوحياًيعدهذايومناحتىالشعرأن

ةأهالملايويةالكلمةالسلسلةبهذهنلحقأنالفريدالألسنيالمشهجهذاوفقويمكن

منكثيراًونلحق،بغيابهتفاؤلاالشيطانتعنيإنهاونقولالغائبضميرتعنيوالتي

أنثىDoeوالخيرلإلهرمزاهّنإونقولوسيدعزيزبمعنىDearمثلالإنكليزيةالكلما!

!eathوالهلالتشبهكذلكقرونولهاالتيستشبهلأنهاإلهتعنيإنهاونقولالغزال

هذهكلّيجمعالذيمادام!منهمانعلاهذاوكلللشيطانرمزإنهاونقولالموتبمعنى

.(5)حرفهوالمتنافرةوالمعانيالمختلفةالأصولذاتالكلمات

ليتحول،العربيةالجزيرةجنوبإلىاليونانمنبنايقفزالخلطهذاكلبعدئم

النونعلىالتركيزودصبحالمرةهذهاشتقاقهويتغير،حضرموتآلهةكبيرإلى)سين(

تصبح(ن)ىلإ(يس)مضبفشاةعندهتعنيالتيلتريف)سي(أداةعندهتعنيوالتي

منعقداًأفنىالتيالعجيبةالنتيجةإلىلينمهي،الثورالإلهأوالتيسالإلهعلىًامَلَع

القراَنفيالواردةوياسينسينبينعلاقةهناكأنوهيعليها)2(،البحثفيالزمن

إلهسينعينههوهذايسأنيدلفهذاأ:اأي!(*وَأتقُرْهَانِاَلحكِيصِ!يمتقالكريم

وأن!عليكاللهاسمأي،عليكياسينيقلنمازلنمصرنساءأدنودليله،الرب

.(3)غحلا...الكنّسكالجوارالعرببمقدساتأخرىأماكنىِفأقسمنفسهالقرآن

هوأن)عين(لمنهجهطبقانقولأنيمكننافإنّهمصر،نساءهوهتّلدأأحدومادام

اَخرهفيالنونأضيفتثممنطقهفييفصحلاالذيأيأصلها)عي(وأنالشرَلإلهاسثم

.38ص،سابقمصدف،والتراثالأسطورة،القمنيمحمودسثد(؟)

.82ص،السابقالممدر(2)

(r)11صه،بقلساالمصدرنظراا.
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هذافيودليلنا،الشريرةأعمالهعنيفصحلاالذيالشرإلهعلىًامَلَع)عين(لتصبح

يعتقدونورجالا،نساءالمسلمينوغيرالمسلمينمنكثيربل،فقطمصرنساءليس

وأبداءأصيبمنلكل"عينضربتهأوعينمسته"العربيةالبلادفيويقالالعينبإصابة

سببه.يُعرَفلاسوء

اتجاهفييسيرالمؤلَفلدىالبشريالعقلتطوّرأننجدهّلكالخلطهذاومع.ب

لظواهروفهماًصفاءًأكثرأنهيبدوالبدائيالإنسانففكر-طبعاًمنهوعيبدون-عكسي

تعاملاًالطبيعةمعيتعاملكانالبدائيإنحيث،الحديثالإنسانفكرمنالوجود

فكرة"عهدهفيوأصبحتللخرافاتاستسلمفقد،الحديثالإنسانأمامباشراً)؟(،

التيالموضوعيةالظروفبحثمنالربعلىتساعده،للعقلمريحةشرإلهوجود

.(2)".الاجتماعيةحياتهفيتتحكم

القديمة-الفكريةالمزقهذهمنجعلأنه،الإسلامعلىالمؤلفحقدشذةومن

ولضمان.الإسلامخلالهامنيحاكمتاريخيةحقائق-(3"ولسن.أجونتعبيرحدّعلى

هومنإلىهءاَّرَهُلالمؤلفيحيلالحداثيةالطريقةعلىبإبليسالمنعلقةالكريمةتايَالافهم

فيالعظمجلالعادق.دجيدةمعالجةًالنقطةهذه"عالجعَ:قائلاًبذلكفهماًمنهأعمق

إليه.فلنعدقرَائهمننحنومادمناالمزيد")4(أراد.لمن..الدينيالفكرنقدكتابه

أسماهماأوإبليسقصتةشرحفيالشيوعيالكاتبالعظمجلال!صادقينطلق.3

فيوردماكلوأن،الدينمعيتعارضالعلمأنيعّدتمسبقةلهفكرةمن،إبليسبمحنة

.32ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،القمنيمحمودستد:انظر(1)

.36ص،السابقالمصدر(2)

إبراهيمجبراترجمة،(الأولىالفكرلةمغامراتهفي)الإنسانالفلسفةقبلما،وآخرونولسن.أجون(3)

.59ص(م1AA-,2ط،والنشرللدراساتالربيةالمزسسة:جبرا)بيروت

.43ص،هامث!،سابقمعدر،والتراثالاْسطورة،القمنيمحمودسثد(4)
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183الكري!والقر،نالعرب،لحداثيون

هي،والمعادالخلقوأخبار!ابليسمدَاوكالملائكةالغيبياتبعضتتناولمسائلمنالقرآن

قصةتفسيرحاولالدعوىهذهولإثبات.(؟)العلميالبحثأمامتصمدلاأساطيرمجرد

تكونأنتعدولاوأنها،القصةهذهواقعيّةعدمالبدايةمنذًادّكؤم،أسطورياًتفسيراًإبليس

ألأيجبالجنةمنإبليساللهطرد:نقول"عندمابصلةالواقعإلىتمتّلارمزيّةقصةمجرد

يكمنومعناهالكلامهذامغزىلأن،الكونهذاتاريخفيوقعتالحادثةهذهمثلبأننظنّ

التيتايَالابعضرأوردثيمّ.(2)"بالفعلوقعتلأحداثوصفاًكونهفيلارمزاً،كونهفي

ىِفجَاعِلٌإِلِتلِتمَلبكَةِرَنجُفَقَالَ!وَإِذْ:تعالىقولهمثلمنالقصةهذهعنتتحدث

!َعبرصصط
كَلُسِذَقُنَوبِحَخدِكَلسَضحُوَنخنَُءآَمِذلاوَي!فِكُفِيهَايُقسِدُنَمفِيهَاتَجْعَلُأأَوُلاتطيفَهآلأتضِ

أَنئونِىَلاَقَفِةَكحَنَمتأعَلَىصًضَمخُئمَاَهَهُناَلأَسْ!آءََم!اَءوَعَلًمَ*ر!لَمُونَاَلاَمُمَلغ(قِإقَالَ

*ُريِكحلَاُمِلَعتَاأَنتََكَتإآَنَتتَعاَمآَلإلَنَآَمثِعاَلشصخَضَكَقَالُوأ*قِينَ!صإِنكُنتُتمهؤكبِأَشمَا

وَاَلاتَضِاَلشَعَؤتَِبْيَغأَغلَمُقِإلَتأَفلمتَلَأقَالَمئهباَمخَاِبأَلئأَهُمفَنًآمِهَباَمخَاِبأَتبِئ!يكَادَمُقَالَ

أَبَئَسيِلتإإِلَأأَوُدَجَسَفاشجُدُوألادَمَِةَكهبَلَعفِلقُفنَاوَإِد*تَكخُعُونَوَمَاكنُتُخمَانثدُونَُحغَأَو

خَلِقإِنِلفِصلَبهكَةِرَتُكفَالَذاَهل!:تعالىوقولى.(34-3ْ:البفرة(أالبهَفِربِ!مِنََنَاكَورًبكَتشآَو

فَسَجَدَ*سَحِدِينَلَهرُفَقَعُواْروصِنِمفِيهِوَنَفَختُسَوًشُهُيفَ!ذَا*مً!نولؤحَمَامحرنِقصحَلْصئَلينِملمجثصَرَا

معًَنوُكَتأَلَآلَكَاَميهإِتلِيمُىقَالَ*َفيِدِجئئ!َامَعََنوُكَينَأ+َىَإَس!ِلتِإال،*أَتجَعُونَ!ضُُةَكحَلَصئَا

ٌصيِجَرفَ!نَكَاَهضيقُرخأَفَلاَق*مئونريلَمَحضِنْعتصنَلينِم،خَلَقتَهُ!رٍأَكُررلأمَتجدَلَئمقَالَ*َنيِدِجًشلَا

.(3د-82؟الححر1(ِنيِدلأتؤسِإِكَاَللغنَةَعَئفَوَرإنَ-ل!

بينأي،والمشيئةالأمرفكيبينوقعأنهفيالعظميرىكماإبليسمحنةتكمن

واجباتوبين،لخالقهمالملائكةبتوحيدالقاضيةالإلهيةالمشيئةمنالنابعالمطلقالواجب

.52،29-26،12ص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق:انظر(1)

.95ص،السابقالمصدر(2)
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لكل!كلاوالقرانهالعرباثيونهالح!184

التيالتاليةالاستنتاجاتيبنيأنحاولالمقدَمةهذهخلالومن.الرلهثلأوامرالجزئيةالطاعة

هي:الاستنتاجاتوهذه،أخرىلنتائجمقدماتذاتهابحدّهي

الأمرخالفعندماريهنحوالمطلقواجبهمعمنسجماًكانإبليسأنعندهشكلا.أ

.لآدمالسجودبرفضهالإلهي

اللّهلأن،المطلقالواجببتركه،التوحيدحقيقةعنلخرجمدَالإبليسسجدلو.ب

.الشركفيووقوع،لذلكمخالفةمدَالوالسجود،ويعبدوهيسبحوهأنالملائكةمنأراد

فيالتوحيدعينهوالأمر،بدلللمشيئةواتباعهمدَالإبليسسجودعدمفإدنّلهذا

نيَمّيقطنمبحجتينمدَالسجودهعدمَرَّرَبإبليسإنَثم،هتاّيلجتوأنقىمعانيهأصفى

واضحتنِن:

وهي211:عرافلأاا!وطِيزنِمبوَ!قتَه2ُاَننِمخَلَقنَئِخَترفةْاَنَأقَالَ!ال!:قولهوهي:ولىلأا0

وهي،نفسهاللهشاءهابحقيقةالتذكيربابمنهيبل،الاستكباربابمنليسمفاضلة

المفهومهذاوفقفالكون،ورفعتهاكمالهادرجةفيالأشياءطبائعبينمساواتهعدم

نأإلىهبوطاً،يئواعيتدزجثمّذاتهالمطلقبالكماليبدأ،معينتقديروفقمرتب

ةنّيعمفلسفيةرؤيةمنتنطلقإبليسفمفاضلةالأخير.الحدَبوصفهالعدمحذمننقترب

لأن،الكونلنظاممخالفةمدَالسجودهفيأنرأىلهذا،طبائعهوترتيبالكونلنظام

الطين.منأفضلالئرتيبسُلًمفيالنار

الأرضفيسيفسدبأنهبهلعلمه،مدَالالسجودرفضرإبليسأنوهي:الثانية.

لمخلوقالملائكةإماموهو،يسجدأنالمعقولغيرمنأنهرأىلهذاالدماء،كف!سو

الدّماء)؟(.ويسفكالأرضفيسيفسدأنهيعلم

ومنفذالأحكامهخاضعأ،الإلهيةالإرادةصنيعةإبليسأنعرفنابعدماوالآن.ج

.5963ص،سابقمصدر،الديخيالفكرنقد،العظمجلالدقصط:انظر(1)
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لهاختارهالذياختارقدكان،مدَالالسجودعدماختارعندماحتىوأنهلطلباتها!

كلفيًارّيسملمشيئظمتبعاًقهرهقبضةتحتواقعاًإبليسكانإذاولكن.الأزلمنذ،الله

الرسلإرسالفلماذا،والنارالجنّةبينالأزلمنذوالمقسمة،المخلوقاتباقيشأنذلك

الشر؟سببهوإبليسأنيعتقدواأنللناحماَديِرُأولماذاتجوالحرامبالحلالالكتبوشحن

كلّتعللالتيالصفة؟المفارقةهذهتعليلفيتساعدناأنيمكنإلهيةصفةمنهنالكهل

وَاَدئَهُوَمَ!رُواوَمَ!وَاَدئَه!مثلمنالقرآنآياتبهاتطفحالتي،المكرصفةهيهذا

ولكظّلادمبالسجودظاهراًأمره"ا(1)نأببإبليسمكرأنهأي(54:عصآنآل!أأَميرِهبَمتأُرْيَخ

!شفذيشاءمابهليفعلإبليسعلىةّجحلهيكونحتىالأمريعصيأنضصناًلهشاء

أحكامتنفيذغايتها،الإلهيالمكرأداةسوىإذاًالابتلاءأمريكنلم.وقدرهقضاءهفيه

عليهحخةلهميكونفلاأعينهمفيمقبولةًبذلكفتصبح،مخلوقاتهأماموتبريرهاالمشيئة

تقريبرمن،والملتويةوالشاقةالطويلةالرحلةهذهبعدالمؤلفانتهىثمَبهم"ا)2(.يفعلفيما

أصدرفقدوعليه4(3)سعيدةنهايةإلىمحنفوانتهاءَوبراءَتهإبليسَبطولةفيهيثبت

بصفتهلهالاعتباروردبسوء،لهالترضأوإبليساتهامعنبالكفيقضيمرسوماً

التقليديةنظرتناعلىجذريتعديلإدخالعلينايجبأنه،أولاًا"أعتقد::يقولملاكاً

لهنردّأنيجب،ثانيأ.ومكانتهلشخصيتهتصورنافيجوهريتغيير!احداث،إبليسإلى

ةّقربكلمشيئتهأحكاموينفذواخلاصٍتفانٍبكلربهبخدمةيقومملاكابصفتهاعتباره

لهونطلبنعفوَوأن،لهوالشتائمالسبابكيلعننكفّأنيجبوأخيرأ.وعناية

جميععنمسؤولاًوبهتاناً،زوراً،اعتبرناهأنبعدخيراًبهالناسونوصي،الصفح

والنقائمرر")4(.القبائح

.8ا-78ص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق:انظر(؟)

.81ص،السابقالمصدر(2)

(r)84ص،السابقالمصدر.

.8صه،السابىافصدر(4)
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تلزملا،وتصوراتاَراءمجردأنهعلىزيادةً،كلاممنتقدمماكلأنوالحقبقة.4

وأالهيكلمستوىعلىسواء،منهجتةمغالطاتتضمّنقدفإنّهقائلهاإلاّالنهايةفي

الصرّف)؟(.وسوءالقصدقبحعلىتدلَالمضمون

السفسطةأسلوبقصدٍعنينتهجالكاتبأننجدالهيكلمستوىفعلى.أ

القكريةالعاهاتذويمن،المهزومونإلاعادةًيتبعهلامنهجوهوالشعريةوالمغالطات

هذامثلإلىفيلجؤون،الأيديولوجيالتعضبوأعماهم،الحجةأعيتهمالذين

تواجههم.التيالحقيقةمنوالفراروالمكابرةللتعميةالأسلوب

العلم.ضدّالإسلامأنقولهوهيكاذبةةمّدقممنانطلقأنهالم!الطاتهذهوأوّل.

جهتنِن:مننقضهايمكنالمقولةوهذه

فإن،العلممفهومعلى،وبينهبيننااتفاقاًهناكأنجدلاًافترضنالوأنه:أولاهما

منالعكسعلىبل،الإنسانيةوالخبرةالمعارفمعالإسلامتصادمبعدميشهدالواقع

والتدبَرالنظرعلىتحثّ،المطهّرةالنبوَيةوالسنةالكريمالقرآننصوصأننجدذلك

وَصمق!:تعالىقولهمنها،والأنفسالكونفيالمبثوثةالثهآياتفيوالشفكر،والعقل

َكِلَذىِفإِنَوَرَخصَهًكلتَوَدبَتموَجَعَلَإِلَتهَاْاُوضُك!تِتاًجتَلفَأأَنفُسِكُغنِملَكُوطقَ!َاءَايَتِهِت

ىِفنِإحؤُهبِلَؤْلَأَومت!ِنَشئلَأوَاَخنِنَفِضَفالاًوِتَؤَخًسلآءخَققُِهِئَياَءوَصمق*َنوُرَكَفَخَي!قَفِلخنيَأَل

تَآعاَلسًمَاَءِمِنَُلَرِتُيَووَطَمَعاخَؤفًاَقزَبلَاٌيدِرُيءءَابَفٍوَمِق!"(َنيِصِلَخقِلتيَالَكِلَذ

ْ!12،22،42:وملىاأ(يَغقِلُوتٍَووًمِللِثَلَأَيَتٍَذىِفإئاَهِتؤَمبَغدَ!ضَقألأبِهِ!ِئُيَف

قال،أصحابهدرجةمنرفعبل،العلميالبحثوجهفيأبداًيقفلمفالقرآن

سبباوجعله،111؟المجادلة1!يتمخَرَد!ِعلَاْاوُتوُأَنيِذَتَاَوءَامَنُواْمِنكُتمَنيِذَثاُهَتلايَزغَ!اله:تعالى

17ط!النفاسْ!دار:توريب)يفدلاالفكرنقدكتابعلىهوامث!،ياسينآلحسنمحمدالشيخانظر:(1)

.67ص(م9871
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187الكريكلوالقراقالعربالحداثيوق

َنِمَوأَتؤَنُهَاجمخنَلِفاتَرَنَثبِهِءفَأَخرَتجابمَآكلاَمَّسلَامِنَأَنقَلََهًللأأَنَ!أَلَؤتَرَ:تعالىقال!لخشيته

ِرَقلَألاًوِّباًوَّدلَاَوِساَّلأوَصمف*ُدُوُسُبِيبإَرَغَواَهُنَؤتَأمخصلِفٌرخُحَوبِيضٌمُدَدُجاَئجِبَالِا

821ْ-72:)فاطر(عَقِدينغَفُورَهًللأإِتَاَقُهمؤأعِبَادِهِقِماَلئَهَيَخشَىاَمَنِإلِلثَيَقُهُنَؤلَأ!ف

هذا"ضمن:الحقيقةهذهعنمعبرأ(MauriceBucailleبوكاي)موريسيقول

تايَالاهذهفكل،متفقانيبدوانالحديثالأجنةوعلمالقرآنيةتايَالافإنّ،السياق

عصرفيعاشالذيللإنسانيمكنكيفولكن.اليومالثابتةالعلميةالحقائقمعتتفق

قدالاكتشافاتهذهأنالعلممع،الأجنّةعلمفيالتفاصيلهذهكليرفأنمحمد

نفسيروجودبعدمالجزمإلىيقودناالعلومفتاريخ؟سنةبألفالقراَننزولبعدظهرت

.(1)"الآياتهذهمثللوجودبشري

العقلحفظإلىذلكتعدىبلوالعقلالعلمجانبفيواضحهوكمافالقرآن

التيالمخدّراتأنواعوسائركالخمربوظيفتهيخلّأنيمكنماكلمنفوحماليوصيانف

حقيقيمأمنفيمنهاِسْمُيولم،اليومالبشريةتهددالتيالأزماتأخطرمنأصبحت

.(2)للحياةمنهجاًبالإسلاماقتنعمنإلاّ

العلماحترامعلىشاهدخيرلوجدناه،الإسلاميةالحضارةخل!اتإلىنظرنالواّمأ

والتاريخوالميكانيكاوالفلكوالهندسةوالطبالجبرفيبرعواقدفالمسلمون.بهوالعناية

إلىنسبةكالجبر،عربياًاسماًيحملبعضهامازالالتيالعلوممنوغيرها،والاجتماع

.Translated from French by Alastair D1بر( Maurice Bucaille( 1982) . What is the Origin of Man)

.188.Pannel and the Author, Paris: Sephers, 8th Ed., p

رئ"يهومكانزمانلكلَوصلاحيتهالإسلامعظصةعلىالثاهدةاليومالواقعيةالأدلةأعظممنإنالحقيقةفي(2)

وفقدالمخدّراتفانتشار.المعمورةأنحاءكلفياليومالمتفشيةالاجتعاعيةللأمراضالنصدّيعلىالعظيصةقدرته

تصلتكاردرجةإلىالصحوةبمثابيسصىماصفوفبينوانخفاضهماالحديثالمجتمعفئاتكلّبينمثلأالمناعة

كبيرعناءإلىإثباتهافيجاَتحئلامماظاهرةلهيالمفرإلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(1)المسلمينغيربهشهدماوهذاجَبَرالعربيةالكلمةجذر

المؤلّفهلَيختالذيالتعارضفإنالعلميعارضلاالإسلامأنثبتبعدماثانياً:

والكافرالمسلمالطرفينعجزعلىللتدليلأوردهالذيبقولهلْقضه،والعلمالإسلامبين

بكلنعترفأنعلشِاالواقع"افيللكونالأؤلللمصدر-مقنععلميتقسيرإعطاءعلى

بتساويهذافإقراره،(2)"للكونالأوّلالمصدربمشكلةيسعلقمالكلبجهلناتواضع

قبيلمناهّدعو،أنكرهاالتيالمسائلباقيفيهمَكحتعلىيدلّالمسألةهذهفيالطرفين

بهذاوهونفيهيعنيلاالشيء،صرفةعلىالقدرةعدملأنوالأساطير،الخرافات

فحصهقبلنفيَهأوشيءإثباتيرفضالذيالتجريبيالعلميالمنهجمبادئأهمّيناقض

التيالوسائلنملكلاشيءكلّنرميَبأنالمؤلّفمنهجاتبعنالوفالأ،منهوالتأكد

هوبماإلاتعترفلاالتيالماديةالمؤلفنظرةوفقطبعاً-وإدراكهفهمهإلىتؤهلنا

القدرةقبلالشيءنفيلأدنما"الصفرنقطةفيالعلملوقفالمهصلاتسفةفي-محسوس

إثباته.أونفيهقبلإثباتهأونفيهعلىللقدرةنفيهوإثباتهأو،نفيهعلى

منغيرهاأوملائكتهأواللهوجودنفيبمجرّدتتعلقلاواضحهوكمافالمسألة

منتتعرضالتي!المنهجفلسفةقضاياإلىذلككلّحدودنتجاوزالمسألةبل،الغيبيات

للعلملأن؟والانحصارالتقوقعإلىالماديوناهمَدقيالتيالاختزاليةالنظرةهذهخلال

ومقوّماته)3(.خصائصهأهمّيفقدبدون!التيوماورائياتهالخاصةغيبياتهنفسه

يرىممنبأنهيوحيماالأسطورةعنكلامهفيوردأنهالمغالطاتهذهوثاني.

وظيفتهالهاوأنخيالأووهممجرّدوليستوموضوعيتها،واقعيتهاللأسطورةبأن

1( See for example: Ernest G. McClain ( 1981 ). Meditations through the Quran, U.S.A.: Nicolas)

Hays, Inc. p.8. Maurice Bucaille( 1979) . The Bible Qur'an and Science, Translated from the

.160.1،5n Publicationك!French by Alastair D. Pannell and the Author, U. S.A.: Ameri

.2.ص.سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق(2)

3 ( See: B. N. Ghosh( 1987 ). Scientific Method and ScialResearch, N 8" elhi: Steling)

.5."،(1987).Publishers Private Limited, 4th Ed
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،كالموتالكبرىالأسشلةعنبالأجوبةيمدناالذيالمصدروأنها،وحديثاًقديماًالحضا!لة

الميثولوجيالتفكيركادْ"لذلكومعناها)1(وغايتهاالأشياءوأصل،والشر4والمصير

والتعبيرالفلسفيوالتأملالدينيالفكرمنهايغرف،ًةقّالَخًةيّراضحًةّوقدوماًيشكل

ينوبلاالتيووظيفتهاوماهيتهاالأسطورةدورهوهذاكانفإذاباستمرار")2(.الفني

عقائدوتسفيهالضجيجهذاكلّمَاذاىلَعفغيرهولاالتجريبيالعلملافيهاعنها

بهامهتثمأنهىعّداالتيالحقيقيّةقضاياهاعن!الهائهاصفوفهافيالبلبلةوبث،الشعوب

حلّها)3(.علىويعمل

وعدمللانتقائيةمثالخيرنفسهقذمقدالمؤلففإنّالمضمودنمستوىعلىأما.ب

العلميّة.الأمانة

منالرغمعلى،الإسلاميالفكرمحاكمةفياعتمادهفيتظهرالانتقائيةفالسّصة.

َفِرُعلأناسومناماتمغصورة،معدودةكتاباتعلىواتجاهاتهمصادرهوتعدد4زخمه

الصوفية!لمشايخمعظمهاالكشبوهذه،كالحلاجالعقديبانحرافهمتاريخمِّاًبعفهم

الأصيل،الإسلاميالفكرتمثللاالعلميةالأوساطفيصروفهوكماالصوفيةكتبو

جعلتهخاصّة)4(،ذاتيةوقناعاتتجاربمجردنفسهالمؤلفيقولكمافحهاماأنلكون

.(ْ)ا"وكافيةمقنعةكأدلّةصلاحيخهامدىفيا"كثيراًيشكنفسههو

رواياتهفيأوردأنهغير(الطبريفهو)تفسيرأعحلتاًمصدراًَّدَعُيأنيمكنماأما

ثابتةحقائق،وتعصّبهجهلهلفرطالمؤلفعذهاالتي،والمناكير)6(الموضوعاتمنالكثير

.58-57ص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالصادق:انظر(1)

.58ص،السابقالمصدر(2)

.13-01ص،السابقالمصدر(3)

.94ص،بقالساالمصدر(4)

.94ص،السابقلمصدرا(5)

.6ه-63ص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقدكابعلىهوامش:ياسينآلحسنمحمدالثيخ:انظر(6)
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عليه.والتثريبالإسلامفيللطعنمرتكزهجعلها

"آ:الكاتبعلىهّدرفيياسينآلحسنمحمدالشيخالعراقيالمفكريقولوكما

يُبْدِيَوأن،وعميقةمتينةأسس!إلىنقدهفييستندأن،عليهناقدٍَّيأالكاتبُطالبلقد

اليقظةأحلاموهل؟نفسهعلىذلكطبقفهلمجردةًنقديةًوروحاً،علميّةًرصانةً

.(1)"؟والعميقةالمتينةالعلميةالأسسهيوالنوم

فتظهر:العلميةالأمانةعدمأما.

علىوبنائه،(2)الملائكةدّيسإبليسبأنكقولهتقلهلمماالنصوصتقويلهفي،أولا

أقيَففي.(3)المفتعلةالدراماهذهفيالأبطالبطلَإبليسمنجَعلتفاسدةًأحكاماًذلك

الإسلامعلىنفتئتأنالعلميةالأمانةمنفهل؟الملائكةدّيسهوإبليسأنَرِكذاَيةٍ

التعصب،عدسةعينيهعنينزعأنبالمؤلفالأجدىأليسعليها؟نحاسبهثتم،أقوالأ

فيها؟توقمهمابخلافتقولأنهايرىسوفوعندها،تجردنظرةالنصوصإلىوينظر

صفحةففي،بنقيضهويفاجئناإلآأمراًيقررأنيلبثمافهولنفسهمناقصْته،ثانيا

راسخةقناعةعنالسجودرفضوأنه،مختارإبليسأنذكرقدبعدهاوماوستينإحدى

عليهاعثرالتيالعبارةماندريولا،(:>الشركإلىاهاّدؤمالأمرلهذاالاستجابةبأنلديه

الاستجابةأنإلىتشيرأوتقولكقهالقراَنفيبل،ذكرهاالتيالكريمةالآياتفيالمؤلف

،منتهاهإلىهّطخوسحبناالمؤلفمنهجاتبعنالوانّنإف،ذلكعلىوفلادةً؟شركالثهلأمر

لاَدم.السجودوقبلوااللَهلأمراستجابوالأنهمالملائكةبشركالقولإلىلانتهينا

.6هص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقدكنابعلىهوامش:ياسينآلحسنمحمدخي!ثلا:انظر(1)

.81،64ص،سابقمصدر،الدينيائفكرنقد،العظمجلالصادق:انظر(2)

(r):أنهاأساسعلىالقصةهذهصورالذيماالمقفعنحكايةاطفتعلةبالدرامافقصد.69ص،السابقالمصدرافظر

الغريي.للأدبمهمحاكاةإبليسبطلهادراما

.63-6عروول،الابقالمصدر:انظر(4)
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حيَرلامهبَفيكالريشةإبليسويجعلمعاكسخطفياتجاههيغيّركتهذلكبعدثمّ

خصائصأهئموسملبهعنهينفيوبالتالي،لهحصلماكلفيقؤةولالهحوللا

أخرىا"وبعبارة(1)"بمشيئتهومقهوراًبحكمتها"مجبوراًإبليسكالت،حريظهيالتيالبطولة

الأمرلطلباتها...بطلومنفذاًلأحكامهاخاضعاً،الإلهيةالإرادةصنيعةإبليسكان

.(3)"مخلصاًجبرياًبذلكافكان1(2)"إليهبالنسبةوالنهي

والمنهجالموضوعيالبحثمنهيتبرأالذي"التهريجلهذاسببايرىلاوالمتمغن

ليسعندهالمهثمإذشأنهمنوالحطّ،الإسلامإدانةعلىالمسبقإصرارهإلاّ.(4)"العلمي

المهمَبل،العلميناقضدينالإسلامأنسلفاًعندهمقررةفهذه،الحقيقةعنالبحثهو

ننكرأنباستطاعتنما"وهلالإلهبموتوالتبشيروتشولههالإسلامفيالتشكيكهوعنده

العلمية،المعرفةتأثيروقعتحتمكانكلفييحتضربدأأوروبا،فيماتالذيالإله

المجتمعفيالثوريةوالاتجاهاتالمعرفةتقصيفيالعقلحِةوالمناهجالصناعيوالتقدّم

.(oوالاقتصاد؟،،)

:السلامعليهادمتعلمهاالتيالأسماء4،2050

قَالَ!وَإِذْ:بقولهالملائكةاللهخاطبعندماأنهحمدحاجالقاسمأبويرى.؟

ألذِمَآءَوَتحمفِكُفِيهَايُفسِدُنَمفِجهَاتًجعَلَُأأَوُلاَقطجفَةِضزَألَاىِفجَاعِلٌإِنِئلِقصتبكَةِرَئف

آدموقتهايكنلم.!3ْ:ةالبو(ألَائَغلَمُونَاَمأَغلَمُإِقِقَالَلَكَُسِذَقُنَوبِحَغدِكَوَنَمنُفُسَتحُ

البشرية،البهائمسلوكحولفكان،الملائكةاحتجاجأما،بعدخلققدالسلامعليه

.71!ص،سابقمصدر،الدينيالفكرنقد،العظمجلالعادق:انظر(1)

،78ص،السابقالمصدر(2)

(r)48ص،السابقالمصدر.

.6هص!سابقمعهدر،الدييالفكرنفدكتابعلىهوامئ!،باسبنآلحسنمحمدالشخ(4)

.19ص،سابقمصدر،الدييالفكرنقد،العظمجلالصادق(5)
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ذلكعلىوهم،منهمخليفتهسيجعلاللهأنفظنتحينذاكموجودةًكانتالتي

روحه،منفيهونفخبشريينأبوينمنالسلامعليهآدمبميلاداللهأذنوعندما،السلوك

ِهَكصَلَمئَاىَلَعمئُهَضَيَعثُتمَاَهط!َءَاَقَألَاءَادَمًَخَعَو!الملائكةأمامووضعهالأسماءعلمه

ظنإلىتشيرهناالصدقفكلمة،(31:ةرَعلا!أَنيِق!َصإنكُضشُئمَءَاَلُؤًهًبشَأِبأَفثونِىَلاَقَف

لمامفارقأنهبالأسماء،لهماللّهفبين،الأرضفيالسلامعليهاَدمبإفسادالملائكة

البهيمي.البشريالسلوكمنعهدوه

سورةفيالمذكورةالأسماءمحمولاتهيالأسماءالأسماء؟هذههيماولكن

:هذاعلىوالدليل،(23:الاءأ!أُسًهخغُعَلت!مْتَمِرُح!النساء

الحسيالموجودأي)عرضهم(،وكائنموجودبشيءيتعلقالايةفيالضميرأن.أ

الأسماء.لذاتيشيربماعرضهاثميقالحيثالذهنيالموجودوليس،والواقعي

،أفعالأوموادأو،طبيعيةظواهرأو،بشريةكائناتتكنلمالمعروضةالأشياءأن.ب

المتعلقةالأسماءتعلمفالملائكة،علماسمهووليس،قبلمنذلكتعرففالملائكة

قضيةأوحالةعلىيستندالذيالمحمولاسمهوالملائكةتعلمهلاالذيالاسمبل!بالشيحية

،امرأةوهيعَقماسمءاَؤحم،(3,:الفرة(أاَهط!َءَاَغَألأءَادَمَوَعَفَمَ!كليةأسماءأي

علمالذكرالمولوداسموكذلك،ابنةومحمولهاعلمالأنثىالمولودةواسم،زوجةومحمولها

يقولكماغيرهاوليسالسلامعليهآدمتعلمهاالتيالأسماءهيفهذه،ابنومحموله

.(1)وغيرهمالمتكلمون

بهيتناولخاصرمعيارعندهليسفالمؤلف،مفرغةحلقةفيالدوراننريدلا.2

اللغويةالمصطلحاتبينيخلطفهو.خلالهمنيناقشهأنللمرءيمكنالنصوص

هذهالخلطهذاعلىودليلنا،متابعتهفيليحارالقارئإنحتى،المنطقيةوالمصطلحات

.401-201ص،\ج،سابقمصدر،الئانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)
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منها:وتَذَبذُلِهالمؤلفاضطرابتبينالتيالملاحظات

193

يقصدلعله-وكائنموجودشيءعلىيعود!متُهَضًص!فيالضميربأندْكرلقد.أ

هذابأنأكدثم،عرضهالقالوإلا-الأسماء-اللغويالذهنيالموجورعلىوليس-عاقل

إجابةالمؤلفيجيبنا؟هيفماإذنأفعالأوطبيعيةظواهرولابشراًليسالصروضالشيء

تقررمحمولةبأسماءيتصفونكانواالملائكةعلىعُرضوا"فمن:فيقولعلميةغير

وش!فكونالأرضفييفسدونالذينأولئكأوضاععنبهايفترقونحالةوهي،حالتهم

الميراثفييردكماوشجرحجرأسماءتكنلمإذن...وخصائصهويةافتراقأي،الدماء

بأدنسابقاًقررأنفبعدعقبيهعلىينكصثم،(؟)"ابشريةمحمولاتأسماءوإنما،اليهودي

يعود(2)الأرضفيالمفسدينأولئكأوضاععنيفترقونالملائكةعلىعرضواالذين

للإفسادقطعاًمحمولاتهمبأسماءالملائكةعلىعرضوامنتعريفاَدمتولىا"وقد:فيقول

.(3)،،الأرضفي

والمضطق:العربيةاللغةلفهمواضحلمنهجامتلاكهعدمعنالمؤلفكسفلقد.ب

عائداً(في!عَىَ!ئمالضميركانلوبأنهاحتجفقد،اللغويةالناحيةمنفأما.

علىيعودالضميروإنما،وتأنيثهالضميربإفرادأي،لقال!)عرضها(الذهنيالموجودعلى

ظواهرأوبشراًالموجودهذايكونأنتعلمكمانفىثم،والواقعيالحسيالموجود

وصريح.واضحالتناقضفهذا؟يكونفماذاإذاً!بمحسوسليسأنهوبمعنىطبيعية

بعدفالنحاة.معناهيعرفولاشيئاًسمعأوحفظفالمؤلفهذا،المقصودليسولكن

.031ص،\ج،سابقمصدر،الئانيةالإسلاميةاميةالعا،حصدحاجالقاسمأبو:(انظر1)

وهي،حالتهمتقررمحمولةباسماءيتصفونكانواالملائكةعلىعرضوافمن:قالهمانصإليكالملميةللأمانة(2)

وخعائص"اهويةافتراقيْا،الدماءوشفكونالأرضثنييفسدونالذينأولئكأوضاععنبهايفترقونحالة

.031ص،\ج،العالمية

.031ص،\ج،سابقممدر،الئانيهالإسلاميهالعالميةاحصدحاجالعاسمأبو:انظر(3)
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مذكرجمععلىإلايعودلاالجمعالمذكرالغيبةضميرأنوجدوا،للغةاستقرائهم

)وَاَتجالَ:وقالول(37:الفورأ(ِهلدَارجتولَابيَغعَن!رِجَاللافُلْهِيهِت!تخؤ:تعالىقال!عاقل

أرساهنوالجبالنقول!أنالقرآنغيرفييمكنبل،أرساهموليس(32:النازعاتأ!اَفَسلئم

.البابهذافيوالذهنيبالحسيعلاقةولا.المؤنثالجمعالغيبةبضصير

بأنفقالجواهرها،عنالأعراضفَصَلقدفهو،المنطقيةالناحيةمنأما.

العلماسمبينالتفريقفياعتمدوقد،محمولاتأسماءهوالملائكةعلىَضِرغالذي

إلىالرجوعوبعد،زيدانفهميمحمودللدكتوراللغةفلسفةفيكتابعلى،والمحمول

مهمةأمورلثلاثةوذلك،قرأفيماالصوابجانبهقدالمؤلفأدنوجدتالكتابهذا

القضيةفيوالمحمولالعلماسمبينللتفرقةو"رسل""فريجةا"عننقلهفيمازيدانذكرها

المنطقية:

أما،غيرهإلىحاجةدون،بنفسهمعناهعلىيدلمعينأمرالعلماسمإن:أولاً

.معناهيبينعلماسمإلىيحتاجعامفأمرالمحمول

ارتبطتإذالها،معنىلا-بعض-كل-السورعلىالدالةالكلماتإنثانياً:

.بالمحمولارتبطتإذامعنىلهابينماالعلمباسكل

سواء،بمسماهوادراكوعيعلىنكونأدنبدلاالعلماسمنفهملكيأنهثالثاً:

.(؟)قضيةأوتقريرعلىلنحصلماشيءإلىنسندهمعنىفهوالمحمولأما،القراءةأوبالرؤية

اَخرأمرإلىيحتاجانمحمولينالمؤلفجعلهمااللذانوالمسيحأحمدالاسمانفهل

يستوعبلمالمؤلفأنيؤكدومما!؟بعضأوبكلالتسويريقبلانوهلمعناهما؟!يبين

يلي:ماقرأهالذيالشيء

،(م1985هـ-0514،والنشرللطباعةالعرليةالنهضةدار:)بيروتاللغةفلسفةفي،زيدانفهميمحمود.دانظر(1)

.14-؟3ص
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ليشملواضعوهبهعبرفالماني10"المحمولمنبدلأ"االمحمول"اسمبمصطلحتعبيره.

تعبيرأما.(1)يمشيمثلاللازموالفعلمجتهد!مثلوالصفة،إنسانمثلالعامالاسم

فسأمل؟،العامالاسمإلأيشملفلاالمؤلف

اسمتشملالتيالحمليةبالقضيةيسمىماوهيالواحديةالعلاقةعلىاقتصاره.

:الأخرىالعلاقاتبقيةعنوتغافله!يمشيومحمدمجتهد،محمدمثلوالمحمولالعلم

مثلوالرباعية،عمروإلىالنقودأعطىزيدمثلوالثلائية،عمرومنأطولزيدمثلالثنائية

وليستعلاقيةقضيةتسمىالعلاقاتهذهوكلاالبرلدبطريقعمرإلىخطاباًأرسلزيد

.(2)حملية

الفلسفية،النظريةهذهبتطبيقيقبلالعربيةاللغةمنطقأنجدلاًلنفترضهذاوبعد

إنكُضتُنمهؤكبِأَشمَاأَنئوقَِلاَقَفِةَكبَنَمتَاعَ!حَمُئمعَلَىغغُهَاَءآَقالاءَادَمَوَعَلَمَ!آيةفهل

!؟والمحمولالعلمباسمنقولحتىحمليةقضيةهي(31:البقرهأ(َنيِقِدص

اسم،لمفردةاستخدامهيحددالقرآنبأنويقرريجزمالمؤلففإنالأمرفيوالغريب

.(3)العلماسموليسالمحمولاسمبمعنى

السلامعليهنوحقصة.305

حمد:حاجالقاسمأبومحمد.10305

وهي:أمورأالسلامعليهنوحقصةمنحمدحاجالقاسمأبواستشتج

السامي،الجنستفوقنفىوبالتاليئ،ذريةالسلامعليهلنوحيكونأننفى.\

.الأجناسبقيةعلىوأفضليته

.21ص1ج،سابقمصدر،الئانيةالإسلاميةالعالميةحمد،حاجالقاسمأبو(1)

.21ص1ج،السابقالمصدر(2)

.103ص1ج)3(المصدرسابق،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منوغيرها،نفسوعلم،فلئامنشتىعلومفيوتفوقهاالبابليةالحضارةتقدم.2

والإنس.الملائكةبينبتعاونوازدهرتقامتوأنها،العلوم

قدفهم،و!لاضيةوفضائيةفيزيائيةعلوممنشتىميادينفيوقومهنوحتفوق.3

ومماالتكوينأصلفهمواثم،والشمسالقمرمنكلوخصائصالخلقكيفيةفهموا

بالشيءذلكيكنولمعاماً،خمسينفيهكْلُفبنىقدنوحاًأنإعجازهاعلىيدل

البشرية.خل!اتفيلغزاَتعدزالتماحضاراتكلهافهذهعنهمالغريب

بطلانالقرآنبتنقدابنهأنهتوهمهوما4ذريةالسلامعليهلنوحيكونأننفى.4

عليهنوحدعاهمنينقذلمولكنه،الطوفانمنأهلهبإنقاذنوحاًوعدفاللّه!ذلك

نتاجأنهأي؟صالحعغيرعملبأنهاللّهأجابهالوعدعننوحتساءلطفلماابناً،السلام

لُوطوَاَترَأَتًَحُؤلَتَأَرضَامَثَلأققَذِيفَكَفَرُوأاَدئَهُضَرَص!الوالقرآنأثبتهاالتيامرأتهخطيئة

اَلُخدَاَليِقَوشَتااَللًهِمِفَيُغضيَاعَنهُمَافَلَزفَخَاشاهُمَاعِبَادِنَاعم!لِحَيننِمِنبتَدصَعَتَش!ا!ا!

.3:011التحرأ!وَنيِخِل1لدًَافَارَحًأ

قصصثلاثبربطوذلكمساوئهوبيان،التبنيبتحريمالقصةهذهمنوخلص

إليه.ذهبمالتأييدنبوية

ولو4قروناًلهدعوتهمع،الأبوةلنداءيستجبلمإنهحيث،نوحابنقصة.أ

حقيقي.وراثيرابطبينهماليسلأنه،التعاطفبدافع

إلأالعائليالمحيطداخلنفسيّاًمعهالتعاملإمكانيةوعدم،زيدمع،النبيقصة.ب

نفسه.فيمابكتماضا

بالتبني،أمهمقامفيكانتحيثالعزيز،وامرأةالسلامعليهيوسفقصة.ج

ببعضهما)1(.وهَمَّا،نفسهاتمسكأنتستطعلمالنهايةفيولكنها

.89096ص،جا،سابقمصدراالثانيةالإسلاميةالعالمبة،حم!حاجالقاسمأبو:انظر(1)
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بلحقيقيّاً،ابناًليسلهابناًنوحدعاهالذيبأنالقولفيشحرورمحمدويوافقه

ابنهوامّنإو،الحقيقةفيابنهليسغرقفالذيًاّقحاللهوعديكون"!لكيزناابنهو

ربّجوابوكالن،محلّهفينوحاستغرابكالنلذا!بذلكنوحيدريأندودنمازنا،

اَمِنفَثتَقفَلَاعخَلِحٍغَئرُصًلُوُفإأَقلِفمِنْلَتسَإنَهُو):قولهفيالحقيقةهذهيعلملابأنهالعالمين

.(64:أهرد"!(دِلِهخلامِنََنوُكَتنَأأعِظُكَتِإبِهِءعِقئملَكَليَتىَ

عليهنوحنزول!لذكرىإحياءبأنهامنهاوالإفاضةبعرفاتالوقوفمسألةعلل.ه

القرآنفيوكمالهالزمانلمفهوممعنىوإعطاءمنها،إفاضتهثمعرفاتفيالسلام

:بأمورذلكعلىواستدل

!ووَقُلزَتأَنزِتنِىمُنَزلانُجَاعوَأَنتَحرُاَلمُترِلِينَ!و:تعالىالثهقولفياللفظيةالقرينة01

المكانمعيتوافقماوهذامباركمنزلبطلببالدعاءلهالثهمنأمرفهذا(29:المؤمونأ

للفلَمِينَ!ىًدُهَومُبَارَكَاََةًكَبِبمملَكًِساًنلِاَعِضُوبَنتٍاَؤلََّنا!:قولهفياللَهذكرهالذيالمبارك

تدفعقرينةجاءتفقدالمقدسةالأماكنمنبغيرهالمكانيلتبسلاوحتى!196:عصاتآدا

أناصأفاضمثلما،عرفاتمنالحجفيبالإفاضةلنبيهاللهأمروهي؟الالتباسذلك

أَفَضضُصفَاذآرًلمج!خنِقفَض!أَنتَتتغُوأنُجاحعَلَخ!تمَسْيَل!:منهاآخرون

وَإِنمئ!َدَهكَمَاوَآذ!رُوهُراَرَحتَااَ!صعَرِ!َهَتلاأوُو!ذآَفعَرَفَتٍخِمت

آللةَوَاَشغَغفِرُوأآقاسَُضَتَأحَيتُمِنْأَفِيضحُوأثُزَ*َتيالَاَئفلأقئلِهِءلَمِنَنِم!نتُص

عليهنوحاًيكونوالمإنالناسهؤلاءفمن1169-168:العره1(صيِحًرروُفَغَهَتلَاتِإ

.إ؟؟وقومهالسلام

بتوقيتبعرفاتوقوفناتماثلوهي،القرينةهذههيدقةًالقرائنهذهوأكثر.ب

يذمنالتاسعاليوممنالثانيالنمفىِفنقففنحن،ورسوهالسلاآعليهنوحإقلاع

علبهنوحقصةمنيماثلها،عقدنهايةالتاسعواليوم،يومنهايةالثانيفالنصف،الحجة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ةنَّسلابالحسابمسألةفهمفييكمنوالسرعاماً،خمسينإلاّسنةألفلبثأفالسلام

.بالعاموالاستثناء

مِأئَةَتَجِثْتَلَب!قَالَ:الشمسبتأثيرارتباطاًالأشياءتَسَنُّهِعنتصدرلغةفالسئَنَة

الشهورعلىدلالةةَنُّسلاف،(259:البقرة1(يَتَسَنًةلَتمَفِباَرَشَوَثِماَعَطعَاميفَآنظُزإِكَ

مِألؤسِنِن%َثَنَثزِهِفقَكىِفأوُثَبلَو!:القمريةالشهورعلىدلالةفهوالعامأما،الشصسية

قمريةسنواتوتسعثلاثمئةتعادلهاشمسيةسنةثلاثمئةفكل،(2:هالكهف1وَاَزدَادُوأقِمتعًا(

:إذنفالحساب.شمسيةسنةمئةكلعلىقمريةسنواتثلاثبزيادةأي

سنة998؟/2=(خمسية11248تعادلوالىقمريةسنة50)+ثهسيةسنة950

وهذا،بفلكهالسلامعليهنوحإقلاعوقتونصفسنةالألفتمامعلىفيبقىشمسية

هذانهايةوفيوالعصر.الظهرصلاتيوقصرجمعقيبعرفاتوقوفناتوقيتعينههو

باتجاهعرفاتمرتفعمنأفاضواثم،كْلُفلاعلىمنالسلامعليهنوحقومنزلالتوقيت

.(1)(سىقاآَضأَتَحَيثُقِمأَفِي!وأثُزَ!بعدهممنأمرناوهكذا.لحراماالمشعر

:فن.2!3،5

نقطتبن:المسألةهذهفيالبحثسيعالجع

تعالى:قولهعلىأساساًذلكفيواعتمادهماذريةلنوحيكونأنالمؤلفيننفي.\

كاننوحأأنعلىتدلطالايةأنفهماحيث(46:()هودجِلَنعُرئَغل!ىفُهًنإرب!ِلقَأسَسئَل،ُهًنِإ!

كشفاقدالرأيبهذاوالمؤلفانزنا.ابنالحقيقةفيهو4ابنهدعاهالذيذلكأنيعرفلا

لأمرين:وذلككثيرةمراتمثلهفيوقعاأنسبقومنهجيفكريخلطعن

تساعدثانيةقراءةهناكأنحينفي،المعنىتقريرفيواحدةقراءةعلىاقتصارهما01

.622-422ص،2ج،سابقمصدر،الثالهةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)
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ُلًص،ُهًنا!ىلوألافالقراءة.الأولىمنيفهمقدفاسدمعنىأوشبهةأيإزالةعلى

بكسر(حِلضَرئَغَلًع!ُهًنا!:الثانيةأماغير،ورفعاللاموتنوينالميمبفتح(غَترُصنَلِج

صا4غيرعملالذيأنفيواضحاً،هناالمعنىفيكونالمفعوليةعلىغيرونصبالميم

اهّدعيفهوبذلكليسولكنه،بالقراءاتيعترفممنالمؤلفكانإذاهذانوح.ابنهو

بنىالتيالقراءةلأن،نفسهالقرآنفيطعنقدبهذاوهو،(1)العربكشكشاتمن

فكلهاالقراءاتمنغيرهامنبأوثقليستعاصمعنحفصقراءةوهيرأيهعليها

عامروابننافعقرأهافقدعمرانلَافي)سارعوا(كلمةمثلاًخذ،تواترهاعلىمجمع

فبأي)وسارعوا()2(السينقبلالواوبزيادةالباقونقرأهاحينفيالسينقبلالواوبحذف

القراَنردإلىحتماًيقودناواحدةقراءةٍفردُّ؟أساسأيوعلىالمؤلفيأخذالقراءتين

خلالمن:ويقولمعترضيعرَضقدولكن.الرتبةواستواءالطريقلوحدةنفسه

الاختلافاتنفسيحملنفسهالعثمانيالمصحفله:فيقال،العثمانيالمصحف

والواجب.القرآنهيلأنهانفسهالقراَنفيطعنهوالفروقهذهفيوالطعن،والفروق

.الأخرىصحةواعتقادهبواحدةالعملهوالمسلمعلى

بحثهفيفاقتصر،وحدتهفيالقرآنمعالتعاملمنهجيةمنبهوعدماخالفأنه.ب

تتناسبلاالتيتايَالامنغيرهاعنطرفهغاضثاًالآياتمنرأيهيوافقأنهيشتبهماعلى

.رأيمنإليهيصبووما

72:المؤمنون(أمُغرَقُونَظَهمؤأإنهماَتَذِينَىِف)وَلَاعظِتنِى:تعالىقولهتايَالاهذهومن

الذكر.السابقةهودسورةآياتفيذلكوردكماابنههوريهنوحفيهخاطبفالذي

!قَأَواَثنَينزَوْجَتن!لنِماَهيِفلِخأألننُوُرقاْنَاَراَفَراَصنَاحَ!إذَاجَاَءَ!الو:تعالىوقوله

.69ص،سابقمصدر،المعرفيةالقرآنمنهجية،حمدحاجالقاسمأبو(1)

.7.ص،المتواترةالعشرالفراءاتفيالزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد(2)
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هلاكأنتوضحةيَالافهذه!!4ْ:أهود(وإلَآقَيِلُهَعَمءَامَنََاَمَوءَامَنَاَلقَؤلُوَمَنعَليَهَِئَبَسإلَآمَن

بُهَعَمءَامَنَوَمَآءَامَنَ!وَمَنقولهبدليلآخرشيءبسببلاالكفربسببكاننوحأهلبعض

!و.ليِلَقالِإ

فيوضحهالوطوامرأةنوخامرأةزناعلىالمؤلفبهااستدلالتيالتحريمسورةاَيةأما

ةَياَءَاَهيِفوَئَركنَا*فُمتِالِين1َمِنَغيرَبيَففِيهَاوَجَذنَااًف*اَئمؤضنِينَمِنَفِيهَامَنكاَنَ!فَأَخرَجْنَا:تعالىقوله

نأإلىتشير"والاَية:عاشورابنقالا37-3ْ:الذاريات(ااتعَذَابَاَلالِيمَلِتَذِيمةيَخَافُونَ

قال،فسادهمعلىالقريةأهلوممالاةالكفروتُفهممرلزوجهاالانقيادتُظهِركانتلوطامرأة

عِبَادِنَاقِمِنئَدتَعمحثاهلا!ووُلوَاَضرًأتَِحُؤلَتأًرضَالِّقَذِيمتكَفَرُواْاَدتَهكثَ!ضَرَص!:تعالى

كلهيكنولم،المسلمينمنكلهكانلوطفبيت(ةيَالا11القحر1ْ:3!وفَخَاشاهُمَاصبِختِ

.(1)"ًاعموالإسلامبالإيماناتصفواالذينإلامنهمينجلمفلذلكالمؤمنينمن

ثمبعرفاتنوحنزوللذكرىإحياءهومنهاوالإفاضةبعرفاتالوقوفبأنقوله.2

وهي:ثلاثبقرائنذلكعلىواستدل،منهاإفاضف

اللَهمنالدعاءالسلامعليهنوحمنطلبالذيالمكانبهوصفالذياللفظإن.أ

المكانأدْعلىرأيهحسبدليلفهذا،بكةبهوصفتالذياللفظنفسههو،فيهبالنزول

الحرمفيداخلةليستعرفاتأنونسي،عرفاتفيوبالتحديدمكةهونو!بهنزلالذي

المكي.

فيههبطالذيالمكانأنعلىديكأَملاو،والالتباسالشبهةلرفعالمؤلفبهاجاءوقد.ب

فِىعَرَفَتٍأَفَضتُص!فَاذآ:تعالىقولهمناستنتجهماوهي،غيرهادونمكةهونوح

!ِهِلبهلنِق!غتُصوَإنهَدَئ!ئمكَمَا!رُوُهوَاَذراَرَحئَاَر!َا!اَللًهَ(وُر!ذَاَف

.8ص،27جاسابقمصدر،عاشورابن(1)
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غَفُورزَحِيص(اَلئَهَقإَةًللَاْاوُرِفْغَتشآَوقاسُآَضاَفَأحَتثُقِمأَفِيضحُوأثُزَ*َتهيلَاَضلأَنِمَل

بأنأُمرناونحنالسلامعليهنوحقومهمهيَالا5هدْفيالمذكورينالناسفعَدَّ!199-189برالقرةا

أما،(1)المباركالمكانمكةهوليسزعمكمانوحمهبطعرفاتأنونسي،مثلهمنفيض

(الإسلامقبلبهاالخاصحجهالهاكانالتيالعربيةالقبائلبعضفهمالمذكورونالناس

الواحدمخاطبةالعربكلامفيشائعذلكبأنالناسلفظووجه،السلامعليهإبراهيم:وقيل

(51:المؤمنون!أوَاَصلُوْاصَخلِ!ماثمتَّطلأمِنَاَلرسُلُءطُوأاهيَآهي!:تعالىقولهمنهاالجمعبلفظ

.(2)،النبيوهوواحدوالمخاطب

قرلنةوهي،شكأيمعهامجتمللامما،ووضوحهادقضهافيبلغتقرينةوهي.ج

علىذلكفيواعتمدوالعامةَنَّسلابينتفريقهفهياللفظيةفأما،حسابيةلغوية

هُّنَسًتلافربط(يَلًسَنًةلَتمَفِباَرَشَوطَعَامِفَإِكَفَآنظُر!:تعالىقولهمن()يَتَسَنَّهكلمة

للحسابوالعام،الشمسيللحسابهيالسنةفجعل،الشمسبحركةالتغيرهوالذي

وَاَزْدَادُوأمِألؤسِنِن%وَلبَثُواْفِىكَففِهِرثَئَثَ!:تعالىبقولهالأمرهذاربطثم،القمري

شمسيةسنةثلاثمئةبأن،(3)القرطبيمثلقبلهمنالمفسروناستنخجكمافاستنتجلهتِتصعًا(

محلفهوعموماً،عليهفيهاعتراضلاأمروهذا.قمريةأعواموتسعةثلاثمئةيعادلها

بعفالآياتلدلالةفيهمُنَازَعٌالقمريةالشهورعلىالعامدلالةُرْصَحكانوإنخلاف

لأاس!نبُلِهِءففَذَرُوهفًاحَصَدتم!بَأَدَنيِشهلسَبعتَزرَعُونَ!ه:تعالىقولهمنها،ذلكخلافعلى

74:أبوسف(َنورِصغَيِهيِفَواَلئاسُثاَغُيفيهِلِئَهكَامَذبَغدِنِمِىْأَيثُمَ!ومهـوَنو!آَناًهِضألِيَق 6 ، t)رَّبعف

المؤلفيزعماليعرفةغيربالبركةالموصوفةفمكة،المحاجةبابمن!انماعرفةشأنمنأحطأننيهذايعنيلا(1)

نوخ.مهبهطأنها

الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة)مصر:القرآنتأوللعنالبيانجامع،الطبريجرلرابنانظر(2)

.294-292ص،2بئ1(م1969"!3،1338ط،وأولاده

.TAYص،1.ج،القرآنلاْحكامالجامع،القرطبي(3)
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القمرية.الشهورأوالشمسيةالشهوربأنهاقلناسواءواحدشيءعلىوالعامبالسنين

بعرفةالوقوفيومأنفيالخاطىواستخضاجهحسابهفهو،فيهعليهالمعترضأما

لأمور:هذافيالصوابجانبوقد،السلامعليهنوحفيههبطالذي،نفسهموِملاهو

عاماً؟خمسينهكْلُفبناءفياستغرققدالسلامعليهنوحاًبأنأخبرهمن.

أما،سنواتعشرهوالزمنيفالعقدعقد؟نهايةهوالتاسعاليومبأنلهأينمن.

التسعين،وبينالتسعةبينوفرق(1)بالتسعينوتنتهيبالعشرةتبدأفهيالعدديةالعقود

العقدوبينبالتسعةوينتهيبالثلائةيبدأالذي،القلةجمعبينالأمرعليهاشتبهولعله

الزمني.

النصففيهوبعرفةالوقوففإن،صحيحسابقاً،قالهماأنافترضخالوحنىأنه.

النصفآخرفيالسلامعليهنوحهبوطإنّحينفي،الحجةذيمنالتاسعاليوممنالثاني

فأين.الحجةذيمنالعاشراليوممنالثانيالنصفاَخريوافقبماالعاشرالقرنمنالثاني

في!المؤلفذكرهمماهذاكل

إبراهيمةّصق.405

حمد:حاجأبوالقاسم.1،4،5

القربانمسألةفهمفيوقعتقدأخطاءًهناكأنحمدحاجالقاسمأبويرى

الإبراهيمي.

نفسه:السلامعليهإبراهيممنحصلقدمامنها.\

الذبح.قرينةبحكمالقربانإلىويصرفها،الرؤيايتأوللمأنه.أ

الكونيالبناءمعالبنائيتماثلهابحكم،الإبلإلىالقربانهذايصرفلمأنه.ب

المسخر.

.ه؟8ص،6المجلد،(3،9711طاالمعرفةدار:)بيروتالعشرينالقرنمعارفدائرة،وجديفرلدمحمد(1)
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عليهلإبراهيم،الذهنيالتركيبطبيعةإلىأساسهفييرجعالالتباسهذاومصدر

وليسالأشياء،صورمعتتعاملالتيالمباشرةالعقلياتنوعيةمنفعقليته،السلام

وكوكب،بازغوقصبازغةشمسمن،وسائطعبرمَمتلئهمعرفتهفحتىرمزياتها،

الواحد.إلههواكتشفعنهاتخلى(الانتقاصاعتراهالماثمالهيئةمكتصلةأي،بازغ

وهي:الإسلاميينالمفسرينمنحصلقدماومنها.2

.المحرفاليهوديالموروثإلىتفسيرهمفيرجعواقدإنهم.أ

المتراكمة،المعارفمنلكمّ،العامبالنّسقارتبطتقدالعقليةمكوناتهمإنّ.ب

هذامنالتحققهوأفذاذهمبعضإليهوصلماوغايةالعصر،ذلكثقافاتإنماجوفق

دونلكنالشافعيفعلكما،لقراءتهأصولتحديدأووالتعديلبالجرح،المتراكمالكمّ

.(1)المعرفينسقهواكتشافتجاوزه

هذاعلىللإجابةولماذا؟طلبفصاذا!بشريّاًقرباناًيطلبلماللّهكانإذاوالآن

جازمبشكل،والمخالفةالمسترجعةالحقائقمنجصلةأنهايرىأموراً،المؤلفيورد

.للموروث

علىدلالاتمنفيهاماليفهم،التأويلمناطهاوالرؤيا،مناميةًكانتالرؤياإن.

ليستوالرؤيا.السلامعليهيوسفرفداويعقوبُ،الملِكرؤيايوسفَُطلَّوَأكماالواقعِ

يقظة.يكونفالوحي،وحياَ

يهأَبَتِ!قَالَ:إلهيأمرإنهاأبيهرؤيافيرأىالذيهوالسلامعليهإسماعيلإن.

أَرَقإِفِ!:قالبلأمرتإنيالسلامعليهإيراهيميقلولم(201:الصافات1أفغَلمَاتُؤمَرُ(

فيالآيةمعنىلبطلاللّهمنأمراًرؤياهكانتفلو،(؟2ْ:المافات(أَكُجَتدَأقِالمَنَاهـأَقاَ

ْمِهَتؤَأقتلَاَتمُثرِ!بمِفَ!ثِيرِزَئً!ميووَصذَلِثَ:الأنعامسورة

.88-85ص،\ج،سابقمصدر،الثانبةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)
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.(371:ا!نعامأ(ينَهُخِدعَلتهِروَلمحقبِسُوأمتمموُدِزِلغُهُرئَا!َرُثي

معالسعيَبلغفقد،الإرادةمسلوبطفلاًيكنلمالسلامعليهإسماعيلأن.

نفيوهنا"(تَرَت!فَآنظُرمَاذَا:للاستشارةأهلاًوكان"(آلتمغىَفَاَلَابَلغًمَعَهُ!:أبيه

المطلوبيكونوأنالبشريالقربانطلببمعنى،الابتلاءفيالمزدوجالمأساويللجانب

طفلأ.

القرآنفيفليس،زائدةليستالسلامعليهلإبراهيمالإلهيالنداءفيا"أن""إن.

موضعغيرفي،بنفسهنفسهابتلىقدالسلامعليهإبراهيمبأننظرلفتفيهابل،زوائد

التحسِسنِينَ(تجزِىاتاكَذلِكَلَإَجآلزقتَقَذعَدً!:ذلكعلىاللهجازاهلذلك،دتهطاعةًالابتلاء

عظيم.بذبحوفداه!1:هْالصافات1

ضيفهيكرمالسلامعليهفإبراهيمذلكغيرهوبلكبشاً،ليسالعظيمالذبحإنّ.

في!بكبشالسلامعليهإبراهيمابناللّهيفديفكيف،حنيذبعجل

فيالتحليلهذاوراءمنالمنهجيةالدلالةهيفما

بالذات،السلامعليهاختمإبراهيمقدوأنه،قرباناًطلبقداللهأنالواضحمن

؟السلامعليهإبراهيمولماقا؟القربانفلماذاالقربانهذالتأديهَ

حيواناًالقربانيكونأنعلى،للإنسانالمسخرةالكونيةعلىدتهشكرهوالقربان

سماءالإبل!إلآذلكيكونولا،نفسهاالكونيةبنائيةمعالبنائيةمواصفاتهتتماثل

كخفسطحتوأرض،الإبلكسنامنصبتوجبال!،بقوائمهاالإبلكارتفاعمرفوعة

نُصِبَتْ*اَتِجبَالِكَيفىَلا!*تَعِفُريمَقَهَإ!ًلَاوَإلى"ثلأتَقط!ففَِلِبإلَاىَلإينَظُرُونَاَلَفَأ!الو:(1)الإبل

.(02-71:شيةلغااأ!ههثَحِطُسلأَزضِكَيْفََاىَلِإَو

.85-81صا؟ج،سابقمصدر،الثايةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقالهممأبو(انظر:1)
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نقك:.2!405

255

المؤلفلدىالفكريوالخلط،المنهجيالتناقضعلىمثالضرِالمبحثهذايعد

منها:مورلأ

إثباتفياعتمدفقد،الأساسمننظريتهعلىوأتىنفسهالمؤلفناقضلقد.\

المرحلة:وهي،مراحلثلاثإلىالبشريالفكريالتطوّرتقسيمعلى،تاريخيَاًعالميته

عليهإبراهيماقنبيجعلوقد.الجدليةالمرحلةثم،الثنائيةالمرحلةثم،الإحيائية

جاءثم.المستقلةبالكثرةترىالتيالإحيائيةللعقلية-رأيهحسب-نموذجخيرالسلام

الأمممنقبلهومنوقومهنوحاًفجعل،الكلامهذانقيضوأثبثكعادتهبعدها

غيرخصائصهافي"بلغتالتيالحضارةذاتالمبدعةالعقلياتذويمن،البابلية

شواهد:بعدةهذاويؤكدالإعجاز"حدالاَنحتىالمكتشفة

لمْا4-31:أنرخ!اراَوطَأاكَق!ْدَقَو*ازاَقَوِهَتِلقَالَ!لَائَرجُونَ!:لخلقالتطوريةفهصهم.أ

طَاقا(سَنَؤَلزسَئعَاَدلًهُ!قَتَرَؤأكفَرَأ!:الفضائيبالتركيباليقينيعلمهم.ب

.[؟:دانوخ

الشمسوخصائصللنور!مصدراًبوصفهاالقمرلخصائصالدقيقفهمهم.ج

يتحولالقمر،سطحعلىالشمسضوءوبسقوط،والحرارةللضوءمصدراًاهل!صوب

.(61:أنوح(لثَئ!سِ!إعاوَجَعَلَئعًمَرَصنبهِنلهُؤراَاوَجَعَلَ!:نورلىإ

يرواولم،قومهمنمرأىعلىالعظيمفلكهبناءفيعاماًخمسيننوحاستغراق.د

شامخةأخرىحضاراتنوحاًورئتثم.مثلهعلىوقدرتهمبينهملشيوعهمعجزةًذلك

وثمود)1(.عادحضارةمثل

القهقرىرجعالتطوربالفما،لإبراهيمالسابقةالحضاراتشأنهوهذاكالتفإذا

.9؟-09ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلامةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:(انظر1)
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الإحيائيةهذهغمرتأنإلى،بعدهمنوموسىإبراهيمإلىوصولهعندالصفرإلى

!؟الأولىالإسلاميةالعالمية

!وَلَقَذءَانَتنَاَ،قَزهِيمَ:بالرشدلهاللهشهدنبيحقفيالصوابالمؤلفجانبلقد.2

عَبهِفُونَ(َاَلا1شصاَلتًمَاشلُاَقهِهِذَهاَموَقومِهِءفِيَليهِقَالَدِإ*َنيِصِنعلههائُكَوُلْبَقنِمفى5َُدْشُر

ووصعْهاالحكيمالعزيزاللّهمنالب!يناتالشهاداتهذهكلفتخطىاالأنبياء:؟ه-25ا

الحظحالفهحتىعديدةزمنيةدوراتويكابديعانيوجعله،الكواكبوعبادةبالشرك

ثم،بازعْةشمسفيأولاًأبصرهفقدالإلهلاكتشافتطلعحين"فحتىإلههواكضشف

انتقاصمنفبسببعنهاتخلىحينثم،الهيئةاكتمالأي،بازغكوكبثم،بازغقمر

عليهفإبراهيم(1)"الكواكبوطمس،القمروخسوفالشمسكسوفحينهيئتها،

وهو،والخسوفاتالكسوفاتهذهشهدحتىالمدةهذهكلعاشبأنمحظوظالسلام

.الشركعلىلماتوإلا،المجردةبعيفالكواكبطمسيلاحظأناستطاعأنهأيضاًمحظوظ

ثمثانياًالقمرثمأولاًالشمسفجعل،القرآنصريحالمؤلفعارضلقد.3

اَخَلَف!:الرتيبهذاعكسعلىالقصةهذهعرضالقرآنأنحينفيثالثاً،الكوكب

َلاَقاغِزاَبَرَمَقن!إراَئَاَف*بِظَألَاث!ِح1ُلَاَقَالََلَفَأآَتَلَفهَذَارَيئتَالَؤًاكَويهَئآاللُعَئهِنَج

قَالَةَغِزاَبىَتًشلااًؤاًمَلَف*َنيِلَا!فلَاِرنوَقئَامِنَلَأَ!ونَفَرَبِئىِنِدهتلًئمقَالَيلهبنَلَف1اخَلَفهَذَارَبِى

يكتفولم"(78-76:الاْنعام(أتمُثركِوُنَبَرِىَيرمِمًاإِنِىِرؤَقَيلهًالَتَلَفَافَلَصًاَأَ!بَرَُاَذَفرَتيهَذَا

فيفوقعوطمساً،وخسوفاًكسوفاًالشيء،غيابهوالذيلوفُألاجعلبلبذلك

لابهاجاءالتيالإلتواءاتهذهوكل،يشعرلاحيثمنوالاشتراكبالترادفالقول

العالميةمصداقيةليثبتال!بشريالفكرتطورنظريةمنمسبقاًاعتقدهماليئبتإلا،لشيء

بها.بشرالتي

.85ص،\ج،سابقمصدر،الئانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسماْبو:(انظر1)
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نآرَملاحكاهماأنلعرفالسياقتأملولو،فواضحةالسلامعليهإبراهيمقصةأما

القمرأفلعندمالماذاوالا،قومهمحاجةطورفيهوالسلامعلمِهإبراهيملسانعلى

!؟(77:ا!نعام!أاَلقَورألضَماَلِينَمِنَلَأَ!وفَفَرَبِئىِنِدهيقَمْنوَل):قال

فعلمثلماقومهليقنعالسلامعليهإبراهيماستعملهوحسيعقليأسلوبفهذا

إِلًا!فَجَعَعضجُذذًا:بهيتعظونلعلهمكبيرهمإلاّأصنامهمكلتحطيمعندمعهم

بعدالواردةتايَالامنهذاعلىأدلولا،(58:ءين!11!يَزمحعُوتلَعَقُشإِلةِ!بِيرالًمُمْ

فَطَرَاَفمَمَؤَتىَذَفِلوَتجهِىَُتهَّجَوىِنإ*لتُئْركِوُنَضِمًاًىِرَبإِنِىِسؤَقَيقَالَتَلَفَأَاَئَلَف!:ذلك

ُفاَخَأَاَلَونلَدَهوَقَذفِىأللًهِِىَن!َخُتقَال1َهُمْوَقرُهَخآَخَو*ئمُشْركِينََاأَنماْمِفَاَمَوآفيِنَحلأَزكَأأَو

وَصتفَ*أَفَلَاتَتَذَ!رُوقَعِقمًأشَئهً!لرَقيَعِسَوشَثأرَردًشينَأَاًلإهِبمَاتمُثحركِوُتَ

اَئفَرِيقَيْنُِئَأَفاصطفُسْمُجقَعءبِهِذِزَنُهللَتماَمبأِللَّهِأَلهثْرَكْتُصأَنًكُئموَلَاتَخَافُوتَمتُت!َرْثئَاآَمُفاَخَأ

َنوُدَتْهُتوَهُمألاشنُُمُمَلَكبكَلؤ-ٍصتُظِبءَامَنُواوَلَزيَقبِصُوَ(لِميخَنَهُصَنيِذَنا-كيرتوُمَلغَتبهتمِإبِاَلأَسصَأ

!وصيِلَعمَجِضَثَتَرلمنَاًشلنَقدَرَجَستيلَرفَعُقَومِةعَكَإِقيَهِيرَءَاتَئنَفَ!َاَنُتخُحَك!ِتَو*

المؤلف،بهتمسكوطالما،الكليةوحدتهفيالفراَنفهبمهوفأين،(83-78:الأنعاما

!؟الفهموقلةبالتجزئةونعتهم،التارلخعباقرةعلىالفهمبهذافتطاول

عليهإبراهيمعهدمن،محيراًلنزاًبقيتالتيالإبراهيمبةالرؤيةإلىنأتيوالاَن.4

هذاعلىولي!.الصحيح".تأويلهاعنفكشفالمؤلفجاءأنإلى،هذايومناإلىالسلام

:الملاحظاتبعصق

علىيُقْدِمُأنهدرجةإلىساذجأإنساناًجعلهفقد،النبوةاللّهاَتاهفيمنطعنإنه.أ

فيتريثحينوحكمةًفطنةًأكثرمصرَكِلَمَلَعَجحينفيراَها،مناماتٍلمجردابنهذبح

وإسماعيل،إبراهيمأنيعنيهذافهل،سجناهأحدمنتعبيرهاوقبل،رؤياهتأويل

أمرعلىيقدماحتى،والإحيائيةالعقليةالبساطةمنالحدهذاإلىبلغاقدالسلامعليهما
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ن!،ُهَدْشُرَميِهَزتِآأَنْيَئاَءذَقَلَو!تعالىْقولهمنالقولهذافأين!؟المشركينصنيعمنهو

يتبعالحلامعليهإبراهيمالثهنبيأنيعقلفهل11!نيء:15(!قَبْلُوَكُنًابِهءعئِمِينَ

عَلَىىِلَبَهَوىِذَتَااَلْحَخدُلِئَهِ!:عتياًالكبرمنبلغبعدمارُزِقَهُابنٍبذبحويهم،مناماته

!؟913بماهيمإسرأ!وألدُعَآِءلَسَمِغُىَرإِنًرَإشخَقَاشئَيِلَلكِبَرَِا

وحياً.وليستمناميةرؤياهيالسلامعليهإبراهيمرؤيابأنالمؤلفأقرلقد.ب

تنقلبفهلقربانأ")؟(طلبقداللهأنالواضح"من:ولقولذلكبعديأتيفلماذا

دامتماكذلكنبيهومصرملكأنيعنيألاهذاووفق!؟إلهيطلبإلىالمنامات

،السلامعليهإبراهيممنطلبقداللّهأنوبما،السلامعليهإبراهيمرؤياتساويرؤياه

!9مصرملكمنطلبقدالنَهبأنيقالفكذلك

لفداءيتدخللمفلماذا،السلامعليهإسماعيللفداءتدخلاللهبأنالمؤلفقال.ج

!؟منهجهوفقالعدلعدممنهذاأليس،المشركينأبناء

تعالى:قولهاللهعندمنوحيهيالسلامعليهإبراهيمرؤياأنيؤكدمماإنه.د

بهااللّهابتلىالتيالكلماتهيفما،1124:الفرة(أ!وَلمِذِاَشكًإِبْرَقِصَرَئُه!بِكَلِخَتغَأَتَتَهُقَ

الأمرمنها"فلعل:اللَهرحمهعاشورابنقالبخابنهبذبحأمرهمنهايكنلمإنإبراهيم

بذبحأمرهذلكوأعظبم،بعيدةشقةإلىبهاجروبالمهاجرةبالاختتالنوأمره،o4,حبْدب

إِتً!:تعالىقولهفيبلاءًذلكسمىوقد،الرؤيافيإليهاللهمنبوحيإسماعيلولده

الموضوعيةوأينوالاستقراء،التحليلمنهجفأين،11:آْالعافا!(أُنيُبلاأؤَبئأَوُمَلاَذَه

!؟منهجيظفيالمؤلفادعاهاالتيالعلمية

.84ص،\ج،سابقمصدر،الفانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(؟)
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:السلامعليهموسىقصة.505

209

5،5،1.محمدشحروز

لذا،خطورةًالقصصأكثرمنهيالمالحعوالعبدموسىقصةأنشحروريرى

جاءتبلللشعوذةولاللطمأنةولاللتسليةتردلملأنهالهاالسطحيالفهممنيحذر

اَنقُزءَانِهَذَاىِفاَنفَزَصذَقَلَو!:والاجتماعيةالكونيةالقوانينتجاهنتصرفكيفلتعلمنا

فيدرساًوستبقىكانترأيهحسبالقصةوهذه!(54:الكهف(ألًثِّل!نِملِلقاسِ

الموحاةالإلهيةالتشريعاتوفي،الإنسانيالعدللتحقيقالبشريةالتشريعاتبينالفرق

الإلهي.العدللتحقيق

لينظمللأفرادالتشريع"وضع(؟)الذيهوالإنسانأنالقصّةلهذهفهمهفحسب

علىتقومفالمجتمعات،الدولطلبناءوللجحاعات،بعضمعبعفلهمحياتهم

كلعلاقةتغطيَأنيمكنلابحيثالتنظيممحدوديةلهاالتشريعاتوهذه،التشريعات

.رخَالامعحدةعلىفرد

تشريعية!رسالةيحملرسولأبوصفه،السلامعليهموسىالطرفهذامثلوقد

عنهاالتنازلمجتمعلأييمكنلاوإنسانيةًشموليةًاجتماعيةًفيهاأنمنالرغموعلى

كانتولوحتى،المطلقالإلهيالعدلعلىتحتويلاأنهاإلا،نفسهسيدمرفإنهوإلا

علاقةوتضظم،الإنسانوأخيهالإنسانبينالتعاملطريقةتنظمبل،إلهيةًتشريعاتٍ

والقوانينالتشريعاتتنظمهاكماتماماً،ببعضبعضهمالناسمنمجموعات

.(2)،،الإنسانية

مخملالشرائع"افإنّلذاالماديةالبيناتعلىتطبيقهاأمرفيدَمَتعُينسبيأمرفالعدالة

.ا.؟ول.7ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةفيمعاصرةإسلاميةرراسات،شحرورمحمدانظر(1)

.801ص،السابقالمصدر(2)
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تحملولا،الناسمنمجموعةعلىلتطبيقهاالشمولوتحمل،التطبيقفيالنسبيةالعدالة

حدة"ا)؟(.علىإنسانلكلالفرديةالعدالة

الشمولصفتييحملان(والإنسانيالإلهيالقانونانكانإذاالمؤلفينساءلثئم

يقينيّةعلىتبرهنالتيالموضوعيةالبيناتإلىتطبيقهماويحتاجالاجتماعيةوالكلّية

علىالمطلقةالعدالةلتطبيقإليهيستندالذيالميزانهوفما،افتراضهلاالفعلحصول

التشريع؟لتطبيقالبياناتتوفرعدمحالةفيمنهالاقتصاصأوهّقحلإعطائهفردكلّ

التي،المطلقةالإلهيةالعدالة"هو(2)الحالةهذهمثلفيإليهيستندالذيالميزالنإنّ

بهايحيطأنمجتمعأوإنسانلأييمكنلاوالتيوالقانونالتشريعخارجتعمل

وهوأزليفهو،المطلقبمعناهالعدلمفهومبينيميزأنالمؤلفيحاولثئموبظروفها")3(.

اللّهإرادةتحتويدخل!نسبيهوالذيتطبيقهوبين،الحسخىوأسصائهالثهصفاتمن

ولهذا.وبيئتهبظروفهعلاقتهضمنحدةعلىفردكلبظروفعلافةلهاالتيالظرفية

الأزلمنذشيكلّكتبالثهبأن،الاعتقادفينقعبدونهإذالمؤلفعندأهميتهالتفريق

المطلق.والتسليماليأسدائرةفيوندخلهإرادتهالإنساننسلبوبالتالي

الصا4العبدمعموسىقصةتُفهملكيعليهاالتأكيدالمؤلفيريدالتيفالقاعدة

علاقتهفيحدةعلىإنسانلكلتطبيقيّامنسوب،أزليالمطلقالإلهيالعدل"إن:(4)يه

والقوانينالشرائعيمثلموسىفإنالقاعدةهذهووفق.(ْ)"الآخرينومعظروفهمع

التيالاحتمالاتكلّعنالنظربغضالناسكلعلىتطبقلكيجاءتالتنالكليَة

.081ص،سابقمصدر،والمجمعالدولةفيمعاعرةإسلاميةدراسات!شحرورمحمدافظر(1)

.109-108ص،السابقالمصدر)2(انظر:

.109ص،السابقالمصدر(3)

.901ص،السابقالمصدر:انظر(4)

.901ص!السابقالمعدر(5)
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مالاعندنالحصلفردبكلالمتعلقةالجزئيةالقضاياإلىنظرنالولأنهفردبكلتحيط

.والقانونالتشريعخلالمنبهاالإحاطةيمكنلاالتيالاحتمالاتمنيحصى

أنهغير،ألْعِفالواقعةحدوثمنانَقيتإذاإلانتصرفألآتشريعهفياللهأمرنالهذا

اللهعدالةفإنّالمطلقةالعدالةتحقيقعنالاحتماليةبطبيعتهعاجزاًالمنهجهذاكاناّمل

العدليمثلالصالحفالعبدلهذا!7:ارحمن)(اَلمِيزَاتَرفَعَهَاوَوَضَعَوَاَلشَمَا!:موجودة

فإذا،ذلكعنعاجزلأنهفيهيتدخلأنالإنسانيللتشريعيحقلاا"الذي،الإلهي

لأن،الغابقانونإلىوأرجعناكاملاًتدميراًالمجتمعدمارإلىحتمأذلكأدىفيهتدخل

تحملفهي،الموضوعيةالصفةلهاالقوانين.هذه..مطلقةالغابقانونفيالإلهيةالعدالة

أماّ،(1)"إ11ه:ا!نعام!ألِكَلِخَهَلِذَبُمالصِهـدقاوَعَذلأرَتِكُتَصِط!تًمَتَو!:والعدالةالصدق

تشملعامةقوانينلهاووضعناالعالمينربلهاوضعفقدالاحتماليةالفرديةالعلاقات

(رُشدًامِخَاعُلَتَِنَمِفَعتنَأكَعَكُعَبَتَألَه!:الصالحللعبدموسىقاللهذا،فردكل

بِهِ!تُحطتَضحبِرُنَيَمَاركفَ*نئ!َىَمَجِطَت!دنَلَكَنإ):لصالحعاالعبدبجافأ،!66:الكهفأ

السابقةقاعدتهلدعمالقصةهذهفهميحاولهذابعدئئم،!68-67:الكهفخُبرَا()2(أ

إِذَافَاَنطَلَقَاحَتًئَ!السفينةحالةالأولىالحالةإلى71ةيَالامعالاَنوننتقل8:فيقولالذكر

ثلاثةفيهافنرىا17:الكهفأ(اشراشَئاجِثتَلَفَذأَهْلَهَاأَخَرَقهَالِنُغرِقَخَرَلهًهَاقَالَِةَغيِف!م!َاكبَاقِ

.(3)"موسىاستنكار،السفينةخرق،السفينةركوب:عناصر

خرقرفصن!لهذا،والقضاءوالقانونالدولةموقفيمثلوموقفهموسىفاستنكار

فيالمطلقةالإلهيةالعدالةفيمثلللسفينةالصالحعالعبدإفسادأما.الشرائعلمخالفتهالسفينة

.111ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةفيمعاصرةإسلامبةدراسات،شحرورمحعدانظر(1)

.111ص،السابقالمصدر(2)

(r)112-ا11،صالمصدرالسابق.
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يمكنلافإنّه،الحجزمنإنقاذهافيساعدالإفسادذلكأنمنالرغموعلى!الجزئيات

إذابأنخاعلماًثانياً.بذلكنفسهاتدمّرولأنها،أولأبهلجهلهابهالأخذالوضعيةللقوانين

يوميّاًمناواحدكلحياةتوجّهالإلهيةالعدالةأننجدنظرةًاجتماعيةالمسألةإلىنظرنا

يمكنلالكثرتهاوهي،بالصدفةآخربعضٌوش!ميهاالسعيدبالحظبعضناوشسميها

فَاَنطَلَقَاحَغاذَالَعاغُنمَافَقَئَلَهُ،قَالَ!:الغلامقتلقصةنفهموهكذا.كليةنظرةفياستيعابها

ثلاثة:عناصرعلىتشتصلفهي!(74:الكهف1(ئ!اُشئاَتشِجذَقًل!َفنٍزَغِببمئةاًسْفَنَتف!َقَأ

موسى.استنكار،لهالصالحالعبدقتل،الغلاملقاء

الواقعيةللبياناتطبقأالمَانونبتنفيذتقومالتيالدولةموقفيمثلموسىفموقف

دورأماذلك.وراءفيمالهادخلولاالأشياء،ظواهرمعتتعاملفهيلديهاالمتوفرة

ظلمهوعدماللهعدلطبوجودوطمأنته،المصابللإنسانالعزاءلَقديمفهوالصالحعالعبد

بعدلقبلفمنالزاء،هذاغيرحلمنللإنسانوليس،يكرههمولايحبهموأنهلهم

وكمداً.حزناًماتبهيقبللمومنبلوائهعلىتغلبالله

اَمُهوُفيَضُينَأأَقلَهَافَأَبَؤأَاَمَعطخشأقَرلَهأَفلَأَفيًاََاَذِإخَحاَقَلَطنَاَف!:الجدارقصةوأخيرا

كذلكوهي(77ةالكهفأ(أَجراِهئَلَعفخَذْتََتْلِشؤَلقَالَفَأَقَامَهُ،ىَضَقخَينَأدلِرُياًراَدِجاَهيِففَوَجَدَا

موسى.استنكار،،جرأبدونالجدارإصلاح،للسقوطيلالاَالجدار:ثلاثةعناصر

أما،أجربدونرخَالإنسانآباستخداتسمحلاالتيالدولةيمثلموسىفموقف

فيحتىالصالحالعملعلىيجازيالذيالإلهيالقانونفيصثلالصالحالعبدموقف

وهي:أموراًالثلاثالحالاتهذهمنالمؤلفيستخلصثم.الذريهَ

ذلك،لهتفعلأنالقوانينعجزتأو،بنفسهحقوقهأخذعنالإنسانعجزإذا.\

الدقيق.وبميزانهورحمتهاللهبعدليثقإلاعليهفما

ذلكفعلعدملأن،القانونيخالفشيءوكلّ،الظلمعلىالاحتجاجوجوب.2
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الفوضىوتعمّالواضحةبحقوقهالمطالبةحقالإنسانوشحلبللزوالالدولةيعرّض

باسمتارةً،الإلهيالعدلشعارتحتذلكوكلوالشعوذة،والدجل،العلنيوالظلم

.(الثهإرارة)هذهوتارةعلينا()مكتوب

بأنالقولإلىيوصلناذلكلأن،الإنسانيالعدلبمقايش!اللهعدل!قياسعدم.3

يقودذلكفإنّالإنسانيالعدلعلىالإلهيالعدلمقاييسطبقناإذاأما،عادلغيراللّه

الذيالدرسوهذا،للعقابولالل!وابمعنىيبقىولاالحدودوتبطل(الفوضىإلى

الصالحع.والعبدموسىقصةمناستخلاصهيجب

الإنساني!العدلمقاييسعليهمنطبقامّنإف،الصحابةسلوكننتقدعندمافنحن

.(؟)الإلهيعالعدلاختصامنفهذاالجنةإلىأحدهمذهابأما

:!قن.1010505

المصريالمفكرقالهماالكلامهذاحولاملاحظتنابهنفتتحأنيمكنشيءأنسبإنّ

السلبيوالأثر،حنفيحسنكتاباتعليهاتحتويالتيالتناقضاتحجمعنزكريافؤاد

العقليّةبقواهمحتفظاًيظلّأن"فيتعبيرهحدّعلىوشكهقارئهاذهنفيتتركهالذي

معالجتهفيهاتدورالتيالجنونيةالمتناقضاتحلقةفيكانبنامعيتراقصأنبعدسليمة

عيببنزيادةمعشحروركتاباتعلىينسحبالوصفهذاأنونحسب.(2)"للموضوع

وعدم،واضطرابهالأسلوبضعفوهما،حنفيكتاباتمنغيابهمانحسبآخرين

والشعورالساَمةبلفحسبصداعاًليسللقارئيسببمما!وإقطاعهاالأفكارتسلسل

الأمثلة:بعصن!إليكالحروفعلىالنقاطولوضع(بالغثيان

.611-211ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةنمامعاصرةإسلاميةدراسا!،شحرورمحمدانظر(1)

دبسمبر4العددفكر،مجلةحفي"للدكتوردراسةضوءفينقديبحث:الأعوليةمستقبلزكرلا،فؤاد(2)

والنشر،للكتبالرس!رياض،الندنوالتراثالمربالمثهففون،طرابيشيجورجعننقلاً.17ص،م1984

م(صه.ا.411991.ط
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الذكرالسابقكلامهفيالواردةالمؤلفتناقضاتنتتبعأنأردنالوالتناقفرر،01

فكرةشبهأوفكرةكلّعلىتضعأنيمكنكإذ،المقامبهايضيقكئيرةصفحاتلاحتجنا

توضحالتيالأمثلةبعضنوردللاختصاروإيثاراً!ولانعمعلامتيالواحدالمدلولذات

ذلك:

هيالإلهيةالتشريعات،يقابلها،الإنسانيالعدللتحقيقهيالبشريةالتشريعات01

ماوهو،الإلهيةالتشريعاتضمنداخلةمنطقثأموسىفشريعة.الإلهيالعدللتحقيق

التشريعاتتمثلجعلهاقدالإقرارهذامنالرغمعلىأنهغير،نفسهالمؤلفبهأقر

البشرية.

والجماعاتالأفرادبينالعلاقاتتنظمأنهاالبشريةالتشريعاتخصائصومن.ب

فيماالأفرادعلاقةتغطيةعلىقدرتهاوعدمالتنظيميّةمحدوديتها،ينقضه،والذول

الاعتباربعينأخذهولا،الإلهيالعدلفييتدخلأنالإنسانيللتشريعيحقلا.ج

كاملاًتدميراً،المجتمعدمارإلىحتمايؤدّيفيهالتدخلولأن،ذلكعنوعجزهبهلجهله

لكلتطبجقئاًمنسوب،أزليالمطلقالإلهيالعدل،يناقضه،الغابقانونإلىويرجعنا

بهالأخذمنيحذّرناحيةفمنالاَخرين.ومعظروفهمععلاقتهفيحدهعلىإنسان

تتوقفالتيالمقتضياتمنيجعلهأخرىناحيةومن،ذلكعننترتبالتيللمخاطر

.إنسانكلحياةسيرعليها

وأإنسانلأييمكنولا،والقانونالتشريعخارجوتعملمطلقةالإلهيةالعدالة.د

والعدالة،الصدقوتحملموضوعيةبأنهاقولهيناقضها،وب!روفهابهايحيطأنمجتمع

بيئتهوفقمعهايتعاملأنفردلكلموكولةفهي،لهذاوالإحاطةللإدراكقابلةأنهاأي

الخاصة.وظروفه

http://www.al-maktabeh.com



Iالحرلصوالقرآقالعربالحداثيوق I a

الإلهيةالعدالةفإنّفرد،لكلالعدلتحقيقعنالإنسانيةالقوانينعجزتإذاهـ.

إلىيقودالإلهيبالعدلالأخذبأن،قولهينافضه!حقهفردكليعطيالذيالميزانهي

لاالإلهيالعدلأدتالكلاملهذاالمنطقيةالنتيجة.والمجتمعالدولةوزوالوالظلمالفوضى

والمجتمع.الدولةلبناءيَصلُحولاالفوضىإلىويقودهّقحالفرديعطي

فما،ذلكلهتفعلأنالقوانينعجزتأوبنفسههّقحأخذعنالإنسانعجزإذا.و

عزاءلديهميوجدولا،للناسالأساسالعزاءهوالذي،الإلهيبالعدليثقأنإلاّعليه

وجوب،ينقضه،وحزناًًادَمَكماتبهيقبللمومن،بلوائهعلىَبئَغَتقبلهفمنغيره

شعارتحتلذلكالاستكانةوعدمالقانونيخالفشيءوكلّالظلمعلىالاحتجاج

وتعئمبحقوقهالمطالبةحقالإنسانويسلبللزوالالدولةضّريهذالأن،الإلهيالعدل

.والشعوذةوالدجلالعلنيوالظلمالفوضى

الإلهيالعدلأزليةعلىتأكيدههوالمؤلفلدىترّركتالتنالأشياءمنإن.ز

مما(1)"واردةولاشاردةيتركلاالذيالدقيقالعالمينرب"اميزانللجزئياتوشموليف

العلمبعدإلاّالجزيئاتفيعدللاإذشيءبكلّوإحاطته،كذلكاللهعلمأزليةيعني

علماًويجعلهبالجزئياتالعلماللّهعنيخفينجدهوالقراَنالكتابكتابهفيأنهغير(بها

منذاللهعلمفييدخلكان!"لوالجبرفييوقعناذلكبخلافالقولأنويرى،احتماليّاً

نأمنذفلدسيختارهاالتيالخياراتهيوما،الواعيةحياتهفيقلدسيفعلماذاالأزل

منهنا؟ذلكيعلمكانإذاتركهلماذافالسؤال.يموتأنإلىالاخيارعلىقادرأأصبح

لهبأباأنالأزلمنذعلمالنًهإنّمْنقول،والدوراناللففيندخلالأمرهذاتبريرأجل

لنفسهاختارلهبأباإنّلوَعنثممؤمناً.سيكونالصديقبكرأباوأنكافراً،سيكون

.الإيمانلنفسهاختاربكروأبا،الكفر

.؟41ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةفيمعاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحصد(1)
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منضرباًيجعلهوإنما،معنىالواعيالإنسانيللخياريتركلاالطرحهذاإنّ

يقوّضالذيالتناقضهذاعلىفزيادةً.(1)."كلذتبريرحاولنامهما،الإلهيةالكوميديا

ندرىِ"لاالمنخد:ماهريقولكماجعلتناسذاجةعنفعلاًكشففإنّه،دعاويهأركان

يعنيلاطلابهأحدبرسوبالأستاذفعلميفهمهاا")2(.حتىالمسألةلهسنبسطكيف

يجهلهاأنيجدركانمامعروفةالحقيقةوهذه4مئمالرةلاكاشفةصفة"العلمفإجباره

.(3)ااالمؤلّفالسيّد

ذلكلنايحللماحتماليّ)4(تَنَتئِيٌرياضيٌّاللّهعلمبأنجدلألهسلمنالوفحتى

عنهايخرجلاأنيتوقّعالتيالاحتمالاتوضعإذ،المؤلفاهمّهوَتالتيالجبرمشكلة

يجؤزبالاحتمالالقولأنغير!سابقاًتوقمهالذيعينهالجبرهو(الناسمنزيدعمل

فيهابدّلامنهمرتقبةنتيجةأفضلأنالنظرّيةهذهوفقلأنه،والظلمالخطأفعلالثهعلى

فيعموماًبهاالمسموحالنسبةوهي%وه%1بينتتراوحوالتي،الخطأنسبةاحتمالمن

كبيراً.علوَأذلكعنالثهتعالى.(3)والاقتصاديةوالترلويهَالإنسانيةالمجالات

إلاشحروركتبماعلىمطلعمنماالأفكار،وتقطعالأسلوبركاكة.2

منطقيتسلسلفيهاوليس،موضوعيةوحدةذاتغيرفأفكاره،الحقيقةهذهوتصدمه

بل،العاميةوبينالفصحىبينكلامهفيويخلطنهايتها،منالجملةبدايةتعرففلا

لذلك،موجبدونالإنكليزيةالجملوشبه،الجملبعضكثيرةًأحياناًلهاويضيف

المثالين:بهذيننكتفيذلكولإيضاح

.389ص،سابؤمصدر،القرآنوالكتاب،شحرورمحمد(1)

.13.ص،سابقمصدر،والفرآنالكنابفيالمخهجيةا؟شكالية،المنخدماهر(2)

.113ص،السابقالمعدر(3)

.389ص،سابقمصدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد(4)

..5(See for example: Rae R. Newton and Kell Rudenstam( 1999). Your Statistical Consultant)

.69-71.USA: Sage Publications, Inc. p. p
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عمرووشاهدوصلعندماسيارةودهستهعمرواًليقتلزيدجاء"إذا:يقول.أ

سائقعلىيقبضأنفسيحاول،القتلمنأنقذهاللهأنيدريلاوهو،الدهسحادثة

ليقتله،جاءالمدهوسأنعلمإذاأمازيداً.دهسلأنه،الشرطةإلىويسلصهالسيارة

لوحتى،روايتهالشرطةتصدّقولن،السيارةسائقيمَركواأرْالشرطةمنفسيطلب

.(1)"فعلاًيحصللموالقلَفعلاً،حصلالدهسلأنالسائقوسيعاقَب،تانّيبلاقدم

:ندريفلاالركيكالأسلوبهذاإلىفانظر

ومشتقاته.دهسبفعلجاءالقواميسأيمن.

،سيارةكلمةعندتنتهيالأولىالجملةأنوهلعندما()Jالإعرابيةالوظيفةما.

هذاهوومنعمرو؟أمزيدعلىيعودوأنقذهدهستهفيالضميروهلئجوصلكلمةأم

.؟مَنْأمالسائقعلىيعوديقتلهفيالضميروهل؟ترىياالمدهوس

التاليتين:القاعدتيننفهمأن"علينا:قولهفهوالثانيالمشالأما.ب

Revelationم!اكictwithreasonالعقليناقضلاالوحيأن. does not cont.

،)2الحقيقةيناقصقلاالوحيآن. Revelation does not contradictreality).

التيالبيانيةالوظيفةوماالإنكليزيةالترجمةالمؤلفأقحملماذايدريلافالقارئ

نج!...القارئإرهابغيرالترجمةهذهتؤديها

حمد:حاجالقاسمأبومحم!.20505

تجربةضمنالسلامعليهموسىاختارقداللهأنفيرىحمدحاجالقاسمأبوأما

موسىوقصة،الواقعحركةفيالغيبلوجودالفعليالتطبيقعنفيهاكشفمحددة

لشتعمقهافيهي82إلى60تايَالافيالكهفسورةفيجاءتكماالصالحعوالعبد

.11.-؟.9ص،سابقمصدر،والمجتمعالدولةفيمعاصرةإسلاميةرراسات،شحرورمحمد(1)

.491صاسابقمصدر،والقرآنالكتاب،ورشحرمحمد(2)
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المقصودهوموسىوكان،الإنسانفعلفيالثهلوجودفلسفيتحليلولكنها،قصةً

الحضارةبقيممشبعاًربهكلماتتلقيهقبلإيمانهكانحسثالقصةليهذهالأولىبالدرجة

ْ[81:ءاالعر](شِينََكِرُعقِمفِينَاوَلَبِثًاًدِيلَواَشيِفلَ!نرتبنََأَلاَق!ولمصريةا

التاريخيمنعطفهمنحوقومهوقادًاّيبنالسلامعليهموسىأصبحأنفبعد

اللهتجليهوعقائدهاجوهركانحيثالمرحلةتلكعقليةتكوينوبحكم(جورخلا)ديدجلا

التعاملمرحلةموسىلدخولفكان،ملموسبشكلإرادتهوتجسيد،JLrJأمنبالخارق

منيظهرمايربط،الفهمفيجديداًنمطاًيستدعيالمباشر،الخطابعنبمعزلالغيبمع

الأمرلهذابدلاوكان!الغيبعالمفي،بخلفياتهاالإدراكيعطيهاالتيالموضوعيةالحقائق

هذاوتم،والشهادةالغيببينالعلاقةإدراكلهيتسنىحشى،الحسيةالتجربةعبريتمأن

(بِهِعضُبزًاكضفَ!ضعبِرُنَيَمَاوتُحط!:أولاًموسىخاطبالذيالصاعالعبدعبرالأمر

،الثلاثالتجاربوتمتالأمروكان،اللهعنحقائقهافيالأمور!فأي؟(68ةالكهفأ

موسىواستنكرالصالحالعبدصبركلهاوفيالجدار.بناءوأخيراًالغلاموقتلالمركبخرق

يصبر.ولم

وقتلأهلهالإغراواللسفينةخروامنلهبداماحسبعلىكانموسىواستنكار

أحدثهمابأنالصالحعالعبدري!سفتوكان.يستحقلالمنالجداروبناء،حقبغيرنفس

بأنالغلامقتلوفي،الملكمننجاتهاإلىسيؤديأنهإلاعيباًظاهرهكارْوإنبالسفينة

تحتهكانالجدارأنالثالثةوفي،الإلهيةالعنايةفيدرسوهدْا،بوالديهرحمةًكانذلك

ذلكعلىحفاظاًفأقامهوصولهصا،وقتسينقضبأنهشكدونوكان،ليتيمينكنز

.!اَمُهوُفتحَضُينَأأؤَبَأَف!القلوبقُساةالقريةتلكأصحابيتخطفهأنمنالكنز

واحدنَافي،والوجودالاحتجابإدراكهوالثلاثالتجاربهذهمنيستفادومما

ماوهذا!نتائجهعلىوقابمقفيهموجودوهو،البشريالفعلعناللهاحتجابأي

.السلامعليهموسىعلىواجباًإدراكهكان
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!انما،واستيعابهمعهالتعاملكيفيةيحددمنهجإيجاديصعبأمراًهذاأنشكولا

فيالإلهيةالإرادةاتجاهحكصةفهمأنغير،إنسانلكلالخاصالتأملقدرةعلىيعتمد

قياسيةقواعدتعطيناأنشأنهامنمعينةنماذجفيينحصرلا،الحركةفيوتطبيقهاالفعل

سائرعلىمبدئيتعميمسحببمقدورنايصبحواحداً،نموذجاًبفهمناولكنمطلقة

معتطابقتالتيللنماذجاختيارهفيالصاعالعبدفعلهماوهذا!الأخرىالنماذج

موسىعاشهاالتيالثلاثالتجاربهذههيفما،موسىحياةمنخاصةمراحل

(؟)؟السلامعليه

.29آيةإلى7اَيةمنالقصصسورةفياللهذكرهاقدالثلاثالمراحلهذه

غصباً،سفينةكليأخذملكورائهافمن،السفينةتجربة:هيالأولىفالتجربة.\

اليم،فيأمهألقتهحينالتابوتفي!الأولىالسلاح!عليهموسىحياةتجربةتماثلوهي

إسرائيلي.طفلكلبقشلآمراًفرعونورائهومن

نفس،بغيرالسلامعليهلموسىبدافيماالغلامقتل:فهيالثانيةالتجربةأما.2

نأفكما.عليهفقضىمهَدحأوكزَحينموسىحياةمنالثانيةالمرحلةتجربةتماثلوهي

فهو،السلامعليهموسىفكذلك،الغلامقتلعنمسؤولوغيربريءالممالحالعبد

الرجل.قتلهعنحقيقيةمسؤوليةمسؤولغير

حياةمنالثالثةللمرحلةمماثلةفهيالجداربناءفيتتمثل:فهيالثالثةالتجربةأما.3

ماءالسلامعليهموسىوردفقد،أولاًالتوقيتفهناك.مدينماءورودهعند،موسى

والعبدالسلامعليهموسىيصلالمقابلةالتجربةوفي.تذورانبنتنِنالحالفيليجدمدين

ينقض.أنيريدجداراًالحالفيليجدا،الصالحع

.383،392ص،\جةسابقمصدر،اكنيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)
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خفية،بقدرةفيهااللّهيتحكمحينالأعمالنتائجأن-شديدبتركيز-نلاحظإذن

قابلهاوما،الموسويةالحياةمراحلفيحدثكما،شرطيّاً)؟(المتوقعةالنتائجعنهاتنتجلا

بماالمصادفةنفيفيفتتمملموسىلتجربةالفلسفيةالقيمةف"أما.الصاعالعبدتجاربمن

سياقها.فيومكاناًزماناًالمنضبطةالكونيةالحركةفيالتوقيتعنصرلفهمالإنسانيدفع

الحركةفيالحيةدلالاتهلهدقيقعلموهو(التوقيتب)حكمةنسميهماوهذا

.(2)"الإلهيالتصريففيالحيةدلالاتهلهأنكما،الموضوعية

نقك:.90205.5

تطورمراحلتاريخمسألةحولالمؤلفلدىالمنهجيالتناقضبيّنّاوأنسبقلقد

خطيرأمرإلىالإشارةالآن!لكفي،هناالكلامذلكلإعادةحاجةفلاالبشريالفكر

المنهجلغياب"كانالبشريالفعلقيصةمنالتهوينمسألةوهو،المؤلفمنهرّذحطالما

.(3)"الذاتيفعلهإساءالإنسانموقفعلىعكسيةمعانٍإضفاءفيأثرهالفرآنبهفهمالذي

والتعجيز)4(،والتجهيلالتبصُربقلةونعتهمللأوائلالشديدلومهرغمفالمؤلف

جدلينفيالطبيعة"فجدل:يقولوالإشراقيينالجبريينمذهبصراحةيتبنىنجده

الغيبجدلطأما.البحثفيالماديةبوسائلهاتؤمنشاملةعلميةمنهجيةإلىمرتدّاًالغيب

جدليستطيعلابطريقةالكليةقبضتهفيعليهيستحوذولكنهالطبيعةجدلينفيلافإنه

زمانهداخلتتمذلكمعولكنها،مقاييسهعنبمعزلتتملأنها،يكشفهاأنالأرض

عنالإجابةيملكوكأنهذلكبعديتساءلثم،(تفسيراً")ْلهانجدلا،خفيةبقوةومكانه

.392،398ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:(انظر1)

.405،401!")2(المصدرالسابق،ج؟،

.419ص،2ج،السابق)3(الممدر

.914ص،2ج،السابقالمصدر(4)

.383ص،\ج،السابقالمصدر(5)

http://www.al-maktabeh.com



Iال!رلصوالقرآقالعربالحداثيون y I

الغيبيتحولكيفالمنظور؟دائرةخارجالغيبيهيمنحينإذأالأمريجري"!فكيفذلك

معالصالحعالعبدقصةأمثلةبسردذلكيردفثم"؟الإنسانحياةفيواقعيةحقيقةإلى

المسؤوليةرفعإلىبشاانتهت،نفسهلموسىجرتبحوادثومقارنتهاالسلامعليهموسى

هذههناموسىراجع"ولوبذلكالاعترافعلىويلومهبلفعلماكلفي،موسىعن

أجراهقداللهوإن،ًارَّدَقُمكانالقتلذلكأنلاكتشف4الصاالعبدمعتجربتهفيالواقعة

العقليةوبهذه،(؟)"حقيقيَةًمسؤوليّةًمسؤولاًموسىيكونأندونإليهأدتبكيفية

نأشك"لا،والإلهاماتالإشراقاتمجاهيلفيوندخلالعلميةالمقاييسكلتتلاشى

منهجاستنباطيصعبإذ،خاصةوبطريقةعميقتدبرإلىيحتاجالأمرهذامثلإدراك

واغتصابواهانتها،الشعوبسحقيصبحوبهذا.(2)"الاستيعابأسلوبلتحديد

.(3)وتوقيتهاللهبقدرذلككلأمامهاالعربوانحناءلفلسطينإسرائيل

فهمهمهوفما،والعقديةالغيبيةبالمسائلالمتعلقةتايَاللفهمهمهوهذاكانفإذا

العملية؟التشريعيةبالمسائلالمتعلقةالآياتمنلغيرها

.القادمالفصلفيلهسنعرضماهذا

كلم!

.396ص،\ح،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاجالقاسمأبو:انظر(1)

.239ص،\ج،السابقالمصدر(2)

.81ص،\ج،لسابقاالمصدر:نظرا(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريكلوالقرانهالعرباثيونالحك222

هد!العما!الفصلى

ت!بيقيةةي!حقفق!ايا

عليهاالكلامتكررالتيالفقهيةالقضايابعضدراسةالفمحلهذافينحاولسوف

خصصناوقد،قضاياثلاثمنهااخترنافقدللاختصاروطلباً،الحداثيينكتاباتفيكسيرأ

،المرأة)ميراثالشخصيةبالأحوالتتعلقانمضهافالأوليان،نموذجينقضيةلكل

.(ةقرسلا)ةيئاخبابالمسائلمنهاوالأخيرة،ولباسها(

:المرأةميراث:الأولىالهقضية1060

محاولين،الحداثيونعليهاركزالتيالمسائلأكثرمنوالرجلالمرأةبينالمساواةتعذ

هذهبينمناخترناوقد.الميراثمسألةاهّمهأمنولعل،الشرعيّةمبرّراتهالهايجدواأن

المسألة.هذهحولالحداثيةالنظروجهةيعكسانأنهمامْحسب،اثنينمْموذج!القراءات

.الجابريعابدومحمد،أركونمحمدهماالنموذجانوهذان

:أرحونمحمد:أولاَ.10116

النساءسورةمنعشرةالثانيةالآيةمنالثانيالجزءبتحليلالمسألةهذهأركونتناول

ضرورةتوضيحفيتساعدهأنيمكن،كثيرةمشكلاتعلىتحنويرأيهحسبلأنها

قامفقدم!"هء(5)(1)زروببطريقةواقتداءً.الإسلاميالعقلنقدإلىالاجتهادمنالانتقال

مدهشة،نتائجعلىفحصل،بالعربيةالناطقينمنعددعلىمشكلةغيرةيَالابرض

حينفي،المصحفلتشكيلقلبظهرعنالقرآنيحفظونالذينفراءةموافقةوهي

.الميراثحولبدراسةقامأمريكيباحثهو،1)
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قبلمنالمعتمدةالمصحففقراءةذلك.القرآنيحفظونلاالذينمنآخربعضخالف

ضِنهمَاوَحِرلكِلَفٌتُخأؤَأربَحأ+ُهَلَووراَفرَأَأَوِ!َن!يُورَثٌُلُجَرإِنكاَتََو!ه:هيالفقهاء

ٍننَدؤَأَاَهِبيوُصَئٍةعمصَوِدغَبمِنمااَلثتُثىِفىل!َرُشمُهَفَكِلَذنِمًز!َأأَوُنا!فَإِنى!دلُتلَا

يحفظونلاالذينقراءةأماالنساء:1ْ112(عَلِيضطَيصٌوَاَللًهُاَلتَهمِنَغَيزَضَاَروصتة

للمعلومويوصييورثالفعلينببناءفهياللغويةالكفايةعلىفقطويعتصدون،القرآن

تَضِرُفالتيالقراءةأنوهيواضحةعندهفالمسألة.المفعولئةعلىوامرأةكلالةونصب

الذوقعلىوثقيلةوملتويةًاّدجصعبةقراءةهيالرسميالمصحففيالفقهاءقبلمن

وخلافات!ومحاجات،لغويةوتخريجاتشروحاتإلىاحتاجتلهذا،السليمالعربي

القراءةأما،تفسيرهفيالطبريذلكأوردكصاالكلالةمفهومحولوخاصةًكثيرةفقهية

اختيارفيالسببماولكن.السليمالربيللذوقوموافقة،وواضحة،سهلةفهيالثانية

علىتتوقفرأيهحسبالسؤالهذاعلىالإجابة؟السهلةالقراءةوتركالصعبةالقراءة

ال!تيهَ:المعطياتذكر

تَضِرُفالتيالطريقةلنايبينلأنه،أّدجمهمالطبريهمّدقيالذيالمثالهذاإنّ.\

الأغلبيةإجماعبوساطةإذوالتفسير،القراءاتمجالضمنبواسطتهاالأرثوذكسية

القانونية،المشكلاتمراعاةدونومنطقيّةً،صحةًالأكثرالقراءةٌتَفِذُحالعددثة

ذلك.علىالمترنبةوالاقتصاديةوالاجتماعية

القوةمواقععلىوسيطرتهاالأغلبيةتشكلإلىتّدأالتيالتاريخيةالعصليةأن.2

كتابةإعادةعلىتساعدنقديةدراسةلأيتتعرضلم،مواقعهاوضعفالأقلتةوامخسار

الذينالمشرّعينانتهازيةوضوحبكلوتبين،الصحيحةاللغويةالصيغةوفق،القرآن

بالنسخ.مصالحهممعتتناسبلاآيةكلّعلىيحكمون

تقفلافإنها،المستشرقينمنهجيةمنتستفيدأنهامنالرغمعلىمنهجيتهأن.3
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مرحلةمنالمروركيفيّةبيانإلى،ذلكمنأبعدهوماإلىتتجاوزهابل،ذلكعند

المناهجطريقعنذلكوكل،للفقيهالحقالكلاممرحلةإلىللّه)الوحي(الحقالكلام

والأنترلولوجيا.القاريخيالنفسوعلماللسانياتعلممنالحديثة

فيالواردالكلالةمفهومحولالطبريأوردهاالتيللأخبارPowersبورزفدراسة

بالدليللناتبين،النساءسورةمنالمئةبعدوالسبعينالسادسةوالآيةعشرةالثانيهَالآية

الكلالةلمعنىمختلفأتفسيراًتُقَدِّمخبراًعشرثلائة!اهمالهبالأخبارالطبريتلاعب

عدمعلىدائماًيعملالذيالطبريعادةوهيوفرضهتثبيتهإلىيسعىالذيللتفسير

المسلمين.وحدةعلىحرصهبسببذلكوكل،القبلةبأهلأسماهمامخالفة

يساعدناأنهإلاّوالشهاداتالأخباربعضحذفهمنالرغمعلىالطبريوتفسير

لناويكشفالأرثوذكسيةدعائمفيهاتَخِّسُرالتيالحاسصةالمرحلةتلكعلىالتعرّففي

الأرثوذكسي.الواحدالرأيوتثبيته،الطبريبتدخلانتهتالتيالمناقشاتتلكحجم

إنجازهعنالمستشرقينمنوأساتذتهوله!9م5بروزعجزالذيالعملأنبرىفهو.4

منهوينجزهسوفالإسلاميالتراثقبلمنالمفروضةالحلولتجاوزعنوعجزهم

الطبريتضحيةحجملبيانالكلالةبخصوصالطبرينقلهاالتيالأخبارتحليلخلال

الإلهي.للقصداصحيحال!عبرِاالأفةتعذهالذيالإجصاعتحقيقسبيا!فيبالمعنى

أهمأنهايرىالتيالطبريتفسيرمنالأخباربعضَاختارفقدالعملهذاولإنجاز

مستويين:علىيكونسوفلهاتحليلهأنذكرثم،الموضوعفيما

فيتتحكمالتيالمُسَلَّماتوتلخيصالمباشرالمعنىباكتشافيكونفالأول.أ

وهي:ئلاثتامَّلسملاوهذه،الإيمانيالوعي

فضغط،لمعناهاتحديددونغامضةًالكلالةكلمةلإبقاءالمستميتةالطبريمحاولة.

مكانةلأنبل،فحسبالإرثأهميةأجلمنليسالنبيزمنمنذوإلحاحهاالمشكلة
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عمرتمنعسرهوهذاولعل،السابقالعربيالإرثنظامزعزعةإلىيؤديقدالكلالة

.الرواياتمعظمذكرتكماالحقيقيالكلالةمعنىعنالكشفمن

للقرآنالتقليدتونالمفسرونيكنّهالذيالمبدئيالاحتراممنالرغمعلىأنه.

بمامعناهاتحديدفينودّدرتيلامهّنإفالكلالةمعنىبغموضنفسهالوقتفي!اقرارهم

الأرزا!.توزيعفيالقائموالرفالواقعوضغطالأمةوحاجةيتوافق

الذيالقانونيالنظامبينًةَؤُهحفرواقدالمفسرينأنفيبورزمعيتفقأنه.

التيالسلطاتقبلمنوالمطبق،الفقهاءبلورهالذيالقانونيالنظاموبين،القراَنقصده

.الإسلامتشبخى

طبقاًبشروطوقيدوهاالفقهاءضيقهاحينفيالتوصيةحريةعلىألحّمثلاًفالقرآن

هذينهدفيبينالكائنةالمسافةتقويمهوالمهمأنغير،المتنوعةالتاريخيةلظروفهم

بالمسلًماتيقبلالذيالمستشرقموقف:معاًالموقفينتجاوزنفسهالوقتوفي،القانونين

وموقف،والوهمالخيالساحةفيالمؤمنيدعيهماكليرميوبالتاليالسابقةالثلاث

موثوقاًتاريخيّاًوتجسيدأبرهاناًتمشلوأنهاالرواياتهذهبصحّةيؤمنونالذينالمؤمنين

يكونولا،المستشرقونيستخدمهاالتيالمسفماتكلإلغاءعليهوبناء،القراَنيةتايَالل

.القادمالمستوىخلالمنإلاهذا

يدرسسوفأنهأيوحفراً)أركيولوجية(،وعمقاًنضجاًأكثرفإنّهالثانيأما.ب

السردفنبهيقومالذيالدوروبيانشعبيّاًوتعميمهللوحيالقصصيالإخراجتقنيات

علىوتغليبهاالخياليةوالتصوراتبالأحلامالاجتماعيالمتخيَلإشباعفيوالحكاية

والاجتماعية-الشفسيةالاختلافاتفهمعلىيتوقفذلكفيوالرهان،التاريخيالعقل

المنتجةالسياقيةالشروطفحصأي،الكتابيةوالعقليةالشفهيةالعقليةبينالكائنةالثقافية

كتابيةً.أوكانتشفهيّةًللمعنى
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الكلالة:مسألةحولولالطبريأوردهاالتيالرواياتمنمثالينأوردهذاولبيان

معنىبيانعنالخطاببنعمروشغلالغرفةفيفجأةًظهرالذيالثعبان:الأولى

الكلالة.

عبدبنجابرعلىوضوئهماءبصبّالكلالةمعنىبيانعن،النبيانشغال:والثانيهَ

عليه.المغمىالله

تدخلبل؟السامعينقبلمناعتراضأيتثيرانلاالشفهيتانالقصتانفهاتان

نقاشاً،يقبللاالذيالخلابوالساحرالمدهشوالعجيبالغيبياتعالمفيعندهم

وظيفتهيفقدالمعجزاتعلىالقائمالتصورهذافإنَالكتابةمرحلةإلىننتقلعندماولكن

.الأسطوريوالوعيوالمقدساتالخرافةعالمفيويدخلالعقلانيةالنقدبةالقراءةبسبب

المرتبطةالتقليديةالنفسيةالتشكيلةاستمراريةسببنفهمأنيمكنناالطريقةوبهذه

عبرالإسلاميةالمجتمعاتداخلوانتشارهاوتوسعهابلاليومإلىوالشائعاتبالأخبار

.(؟)الحديثةالاتصالوسائل

.نقك:101،166

نجعلهحتى،الربيةاللغةنحومبادئأبشرحمعهنبدأأينمنندريلاوالحقيقة

يعَّدَيمابأساسياتبتذكيرهأم،قصدهتناقضمحازيرمنفيهوقعماإدراكعلىقادراً

يعرفحتىالميدانيالبحثبشروطأم،اللغويةالكفايةمعنىيفهمحتىبهالإحاطة

أقربأنهنحسبماإلىمعهفلنبدأبُدٌّذلكمنيكنلمإذاولكن؟بحثهعَينةيختاركيف

والبحوثاللسانياتعلمبذلكأعني،الميدانفارسأنهفيهيعّديماوإلى،فهمهإلى

الإسلامية.ةلَالاعلومبهاأعنييجهلهماإلىمعهنتدرجثمّ،الميدانيةالإنسانية

الساقي،دار:،لندنبيروتعاع)هاشمترجمة،الإسلاميالعقلنقدإلىالاجتهادمن،أركونمحمد:انظر(1)

99111l64-29ص(م؟.
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باللغةالناطقينمنعددعلىالكريمةةيَالابرضقامأنهكلامهبدايةفيذكر.\

قامقدأنهيعنيمماحفّاظ،وغيرظاّفحإلىزعمهحسبينقسمونوالذين!العربية

منوالتيالمناسبةالعئنةاختياريتطلبماجملةمنيتطفبوالذي،ميدانيببحث

شروطها:

للمؤلفالحاليالموطنفرنسةأنأظنولا،العينةلاختيارالمناسبالمحيطتحديد.أ

الذينالعربفحتى،المناسبةالعيّنةمنهايختارأنيمكنالذي،المناسببالمحيطهي

يحسنمنمنهمفالمحظوظ،سليمةعربيةجملةتركيبمجسنلامعظمهمهناكيعيشون

ليستالعربيةباللغةمعظمهمصلةو،قلةفهمالربالممقفونأما،بالعاميةالتوا!ول

لايتقنلاممنأنهيبدوفهو،ذلكعلىمثالخيرنفسهالمؤلفولعل،العواممنبأفضل

باللغةالكتابةعلىقدرتهعدممنذلكعلىأدلولا،بالربيةالكلامولاالكتابة

الربية.

ذلكبعديصلححتى،منهالمأخوذةالمحيطلحجممناسبأالعينةحجميكونأن.ب

هوفرضهاالتيالإسلاميالعربيمحيطهعنأركونعزلةعلمنافإذا،النتائجتعميم

المسلمينبمشاعرولاستخفافه،معهالتواصلأداةامتلاكهعدمبسبب،نفسهعلىابتداء

هذاتوفرعدمإلىنميلفإننا(؟)هلاحترامهموعدم،سخطهمعليهجلبمماومقدساتهم

.المزعومالبحثهذاةنّيعفيالشرط

مجلة،أركونمحمدوانتاجفكرفينقديبحث:العربيالاستث!راقتهافتْ:بريشمحمد:الصددهذافيانظر(1)

لهاامتملاكنالعدمالمقالاتهذهفيهاالمثورةالمجلةوعددتاريخذكرلحدمونأسف،الأقعىبالمغربتصدرفكرية

مجلةفينشرهامقالاتمجموعةعنةعاروهو(الشأنهذافيئذلتالتيالعديدةالمحاولاتمنالرغمعلى

شديدةمعارضةمناْركونلهتعرضمالمذكرحيث،!؟اْركونمحمد"لماقا،الفالثمقالهفي،يرأسهااليالهدى

19سنةفبراير7يومبارشبمسجدألقاهاالتيمحاضرتهفيالحاضرلنفبلمنوسخط AVالمرةأنلاويبدو،م

المسجد.منبيةتربمنالرغمعلىالمسجدناعةأركونفيهادخلالتيسنةعرينمنذالأولى
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وبكلفإنّه،السابقةالاعتراضاتدفعاستطاعقدأركونالسيدأنهبولكن.2

فيهتتوفرعربيمحيطوجودعدموهيألا،ةيتَالاالحقيقةدفععلىقادرغيرتأكيد

ةنّجهممحليةللغاتلغويةكفايةتوجدبل،الفصحىالعربيةللغةاللغويةالكضابةشروط

لغاتعدةتوجدالخصو!علىالمؤلفبلدوالجزائرمثلاًالعربيالمغربففيغير،لا

المفرداتبعمن!وبينالمهجنةالعربيةالمفرداتبعضبينمزيجوهي!العاميةمثل

بلثابتةمعياريةلقواعدتخضعلاتخاطبلغةوهيالبرلريةالمفرداتوبعغ!،الفرنسية

واللغة،الخالصة،البرلريةاللغةفهناكهذاجانبإلى.أخرىإلىمنطقةمنتتغتر

هنالكفليسالعربيةالبلدانبقئةوهكذاالمسغربة.الأوساطبعضبينالمنتشرةالفرنسية

للتواصلأداةًبوصفهاالقراَنلغةالفصحىالربيةاللغةفيهتُستعملواحدعربيبلد

اللغوية.الكفايةيملكبأنهنقولحتىاليومي

السليمالعربيوالذوقالفصحىالعربيةفياللغويةالكفايةبأنأركونسمعاَمأ

الأعرابهؤلاءَدَجَوفأين.(1)خبللهجرةالثانيالقرنأواخرمنذعهدهمامضىقد

وعليهفيه؟والطعنالمصحفمحاكمةفيالسليمذوقهمإلىاطمأنالذينالأقحاح

فييقعلاحتىاهلّزنيكيفذلكجانبإلىيتعلموأن،اللسانيةمعارفهبمراجعةن!نصحه

الفكرية.والمزلقاتالمهازلهذهمثل

هيماعلىنظرهوجهةإلىولننظر،خلطمنسبقاَمعمؤقتاالطرفولنغض.3

التهافت(إلاّيولّدلاالتهافتأنالواقعفي،ذلكعنالمترتبةاضتائجاإلىولندرص،عليه

فيهاالواردةوالأوجهةيَالانرضدعنا،الفكريةالدماملهذهفقئإلىنصلأدنماقبلولكن

يُورَثُوَإِنكاَتَرَجُلٌ!:تعالىقالبالمحرّفين.هونعتهممنكتبفيمثبتةهيكما

،\ج(م؟4،974ط،السليالكتابدار:)بيروتالعربآربتارلهخ،الرافعيصادقمصطفىانضر:(1)

.354ص
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َكِلَذنِمًز!َأأَؤُهلَءفَإِناَلشُدُلمُىشهُمَاؤَحِرلكِلَفاختؤَأربَح\7أترَأَهووَلَهُأَوِئلَن!

ضيِلَعوَأللًهُاَلتَهمِنَةفِصَوغَترَسُضَآزٍنْيَدؤَأَاَهِبيوُعَىمِنمابَغدِوَصِتةٍاَلشلمُثىِفشُرَءَءُمتُهَف

(؟2:الناء(أليِلَح

)كلالة(ونصب،الراءوفتحالياءبضم)يورث(قراءةعلىالعشرةالقرّاءاتفق

الباقونوقرأبعدهاوألفالصادبفتحوعاصمعامروابنكثيرابنوقرأ)امرأة(.ورفع

والمطوّعيالبصريالحسنأن(2)الشاذةالقراءاتفيووردبعدها)1(،وياءالصادبكسر

)امرأة(،ورفعنصب)كلالة(معمشددةًالراءوكسرالواوبفتح(ثَرَوي)اقرأالبصري

للحسنالقرطبيونسبوكسرها)3(،الصادوتشديدالواوبفتح،يوَصّي(الحسنوقرأ

.(4)()امرأةورفع()كلالةونصب،وتخفيفهاالراءبكسر(ُثِروُي)أرقأنهأيضأالبصري

)امرأة(،ورفعنصب)كلالة(علىمجمعونالقرّاءجميعفإنّواضحهوفكما

وتكون،المالأوالورثةبهاقصدإذا،بهمفعولاً)كلالة(تكونالراءكسرقراءةفعلى

.(6)()رجلإعرابفإعرابها(أضا)امرأة،(ْ)تّيملابهاأريدإذاحالاً

(2

(5

(6

.77ص،سابقمصدر،الزاهرةالبدور،القاضيالفتاحعبد:انظر

موافقتها:هيالشروطوهذهبعفهاأوالصحيحةالقراءةشروطفيهاتتوفرلمالقيالقراءةوهي:الشاذةالقراءة

أجمعتفسيسلةفراءةوهيالأخير.الرطوأهمها،والتواتر،المصحفوموافقة،الربيةاللغةوجوهمنوجهاً

دار:()بيروتالشاذةالقراءات،القاضيالفتاحعبد:انظرقرآنا.اتجارهاأوبهاالقراءةحرمةعلىالعلماء

.ا"-7ص(م1،1981ط،العربيالكتاب

.04ص،سابقمصدرطالثازةالفراءات،القاضيالقاحعبد:انظر

ودمئمق:العرفانمناهلمؤسسة:)بيروتالقرآنلأحكامالجامع،القرطبيالاْنعاريأحمدبنمحمد:انظر

.4.ص،سابقمعدر،الشاذةالقراءات،القاضيالقاحعبدصلالأ.،3م(.ت.د،.ط.د،الغزاليمكتة

.443ص،\ج(.ت.د،.ط.د،الكبعالم:توريب)ريدقلافتح،الشوكانيعلىبنمحمد

.77ص،3ج/سابقممدر،القرآنلأحكامالجامع،القرطبي:انظر

.78ص،3جاالسابقالمصدر:انظر
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معانثلاثة،للمعلومبالبناءأيالراءبكسر)يُورِث(قراءةمنونخلص

المفعولية:وهينحويتانووظيفتان،الميتأو4المالأو!الورثةإما:وهي()كلالةلكلمة

لأن)كلالة(كلمةحكمتاخذأركونقراءةوفق()امرأةكلمةأنشئ!ولا،الحاليةأو

تصبحالورثةتعنيإنّ)كلالة(قلنافإذا4عليهالمعطوفحكميأخذالمعطوف

يعطيَهاأنأرادفإذا،الورئةفيمتضمنةلأنهالهامعنىلازائداً،تكراراً)امرأة(كلمة

.َلحلهيُرْتَجَىلالغزاَستصبحاهّنإفخاعمّاًمعنى

حسبانفييكنلممنحىتأخذالقضئةفإن،المالهو)كلالة(معنىكالتإذااّمأ

ًاّرشوتلابط،الشنفرىعصرإلىنعودوعندها،الميراثجملةمنالمرأةتعمبحإذ،أركون

الناقةعلىيستحوذكماعليهايستحوذ،الأمتعةجملةمنمتاعأُذَعُتالمرأةكانتعندما

.(؟)والشاة

فيندخلفإننا،الميتمنحالأنهاأيالميّتعلىيعود)كلالة(معنىكانإذااّمأ

سبيلعلىإلأ،بامرأةيوصفلاالرجللأنمضحكات:المبكياتالمضحكاتعالم

عنالقراَنننزهونحن،وتهكمسخريةمقامليسهناالمقامأنغير،والصهكمالسخرية

البحث،هذاعلىالاطلاعبعدنحوهنحامنأوأركونيطالعنارتمالأنهومبكيات.ذلك

أكثرهموماالمخنّثونهمالآيةبهذهالمقصودبأنويذعي،الجدَمأخذالكلامهذاويأخذ

)كلالة(كلمةمعمشكلتهنْامنوالهعلىسارمنوكلّ،أركونركَذُنأنناغير،اليوم

التيأتلك،السليمالعربيللذوقوموافقة(صحيحةالقراءتينأيوالآن.()امرأةوليس

القرنعربمنأركوناكتشفهاالتيتلكأمالفقهاءواعتمدهاالمصحففيوردت

العشرين؟

لأحكامالجامع،القرطبي046صه،\ج،سابقمصدر،العطيمالقرآنتفسيركثير،بنإسماعلانظرْ(1)

.9ه-3،49ج،سابقمصدر،القرآن
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(؟)ءيشبلاكعادتهيفاجئناةقشقّشلاوالهديرهذاكلّمنالرغمعلىولكن

نأالصعب"منقائلاً:)الكلالة(لمعنىالنهائيةالإجابةامتلاكهوعدمعجزهويعلن

معولكن،(2)")الكلالة(لكلمةالحقيقيالمعنىإلىوالتوصّل،القراءاتمسألةنحسم

يأالكَنَّةهو"معناهابأنالكتابهذاعلىهوامشهفيصاعهاشممريدهذكرفقدزلك

عائلةإلىوريما،زوجتهإلىورثتهانتقاليعنيالابنماتفإذاوبالتالي،الابنزوجة

بحصوليسمحواأنللفقهاءيمكنولاكفه.العربيالإرثنظاميهدَدماوهذا،أخرى

هوأيضاًوجدناهوكذلك.(3)"تفسيرهعلىتحايلواأو،القرآنعارضواولوحتى،ذلك

الكنّةهي)الكلالة(معنىبأنيصرحنفسهالموضوعحوللهآخرمقالفييصرحنفسه

.(4)الآكاديةالقانونيةاللغةعلىقياسأ

الآيةهذهصدرفيالزوجنصيبمعمذكورالزوجةنصيبأنجهلأوونسي

رباَلَوَنُهَل!انَريَكُنلَهُرروَلاَ*فَاتنِإخ!جَؤزَأَكرًتاَمُفْصِنغ!َلَو!و:تعالىقال

مِخَااَلرئُغأَؤدَئ!وَلَهُسَاَهِبيوُصعِب%وَصضؤبَفِمِنمامِخَاتَرَ!ناَلرُجٌُمُحًظ

.(21:الناءأ(مِتَاتَر!غاَلثمُنًُنُهَلَف!َالَومث!َلءَنَلهإِنوَلئنغُكللَجُنلَئمنِإضضكَرَت

الجاهليين،عاداتعلىحفاظاالكنّةحقّأخفواقدزعمهحدّعلىالفقهاءكانفإذا

قبله؟هيماتتإذاأبيهامنزوجهاحقهوفأين

الأخصّ،وعلى!الإنسانيةالعلوممنهجيّةإلىولنعدبدء،علىعودوالآن.4

نأمحاولين،الأديانألغازلحلّالسحريأركونسلاح(الأديان)أنترلولوجياالمهتمجزئها

لاثمْذلككلعلىالإجابةيملكوكأنهللتولظهروالثبهاتالإشكالياتيئيردائماًأركونأنالصروفمن(1)

.والشكوكالحيرةبيداءفيوشركهقارئهعنيتخلَىأدنمايلبث

.67ص،سابقمصدر،الإسلاميالعقلنقدإلىالاجتهادمن،أركونمحمد(2)

.45ص،هامث!()،السابقالمصدر(3)

.23ص،م52،1989العدد،الوحدةمجلة،والحداثةوالتاريخالإسلام،أركونمحمدتانظر(4)
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طبعأوَعيِّنَتُنا-التوبةسورةمنالثانيةةيَالاولتكن،الأخرىالآياتبعضعلىنجريه

عناليومعاجزونلأننا،الكلالةآيةتصحيحفيهواختارهاالتياهُسفنةنِّيعلاهي

والسليم-الفصيحالعربيواللسان،اللغويةالكفاءةزاتالعئنةهذهمثلعلىالحصول

ِّجَحلَائؤمَاَلتاسِىَلاِلكِهِلوُسَرَوِهَئدأَفِف!دَأَو!:تعالىاللّهيقول.ذلكبعدالنتبجةولننظر

َهيَالاهذهعرضتلوهْلأشلتلا،(2:الوبةأ!اَثمُشركِينورَسُولُهوَُنِض*،ىِرَباَللًهًَنَأِرَب!الَا

بماتقرأهاسوفعقمطولولبعد،الزمانبهاجادالتيةنِّيعلاهذهعلى،شكلبدون

الأعرابيذاكأنغير!(على)المشركينعطفاً()رسولِىكلمةبجرّ،الأعرابيذلكبهقرأها

أخرىمرةأركونسيتهمفهلمخريف)1(.منالقراءةهذهعلىيترتببماوعيعلىكان

وفي؟واتهاماتهإطلاقاتهعنبعدها!لكصهتنّيعومنهجهمهّتيأم،بالتحريفالفقهاء

علاقةولا،أسطوريةبنيةذوالقرآنبأنتقولطالتيمقولتهأركونأنسيندريلاالحقيقة

لهطابفكيفبخدستوراًولاأحكاماًيتضمنلاوأنه،والدنيوية،السياسيةبالأمورله

لمنهجه؟نقضهوهذاعملهأليس؟الشخصئةللأحوالًةنّودميجعلهأنالاَن

1،1,Y.ًالجابريعابدمحمد:ثانبا:

أسعفتهمامدىإلىولننظر،الجابريهواَخرمفكرنظروجهةلعرضالاَنولننتقل

فولهفيالواردةالأنثيينحظمثلللذكرلمسألةفهمهفي(2)والتاريخيةوالتفكيكيةالبنيويةبه

يبتدئحيث!11:الناء(أ000نئَيَثنُألَاحَظِلِلذَكَرِمِثلُ!ئمِدَلؤَأ"ىِفُهَئدَا*!يحِصُوي!:تعالى

لنفسهمعاصراًونجعله،قراءةًالحكمهذانقرأكيفيتَالابالسؤالتحليلهالجابري

قراءتههو،لنفسهمعاصرأالنصَلْعَجبأنكلامهيتابعثم؟نفسهالوقتفيلناومعاصراً

منالذيالرعويالقبليالعربيالمجمعبنيةأي،فيهظهرالذيالاجتماعيسياقهفي

.24ص،\ج،سابقرد!مم،القرآنلاْحكامالجامع،القرطبي:انظر(1)

.47ص،سابقمصدر،والحداثةالتراث،الجابريعابدمحعد:انظر(2)
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خصائصه:

233

المالكةهيفالقبيلة4القبيلةفيالفردذوبادْأي،المشاععلىتقومفيهالملكيةأن.\

ووسائلالمراعيحولالنزاععلىتقومعلاقةفهيالقبائلت!بالعلاقةأما،الفردوليس

العيش.

القبائلمنفالزواج،الأقاربعلىالأباعدوتفضيل،المحارممنالزواجحرمة.2

السّلميةالعلاقاتعلىالحفاظأجلمنالتحالفاتإطارفيولكن،مطلوبالبعيدة

الذيبالميراثتتعلقمشكلاتٍيجلبماكثيراًالنساءفيالتبادلهذاأنغيروتنميتها،

عنفضلاًالزوجاتتعدّدحالةعندوخاصةًالنساءعبرأخرىإلىقببلةمنينتقل

والمساواةالمرأةتوريثإليهيؤديقدوما،آنذاكالعربيالمجتمعفيالمتداولالمالمحدوديَة

،أخرىدودنقبيلةفيوتركنِره،الاقتصاديةبالتوازناتإخلالمن،الرجلوبنِبينها

لمالعربيةالقبائلفإنَهذهـالمشكلاتلمثلوتفادياً،الاجتماعيالضغطهذاوتحتلهذا

.الميراثمنأصلاًاهمَرَحمنمنهمبل،الإرثمنللولدماللبنتتعط

وسطاًحلأتَبَنىَّ،الحالةهذهعلىالأوضاعووجد،الإسلامجاءعندماولكن.3

وفيحرمانها،بدلالولدنمحيبنصفالبنتفأعطى،الجديدةالمرحلةمعيتناسب

القبيلة.فيهتتحكمزالتلامجتمعداخل،التوازنعلىحافظنفسهالوقت

يعطيالإسلامجعلتالتيالمبرراتفهمعليناَلُهَس،العواملهذهعلمنافإذا

المرحلة.تلكفيوالعدالة،التوازنيحققالذيالمناسبالحلهولأنه،فقطالثلثالبنت

الثلثالبنتإعطاءفي،الإسلاميحسابيّاًالعدلفيهبيّنواالعخفاءلإخوانًاّصنأوردثم

تركةوتركوولدأبنتاًمنهماواحدكلّوترك،ايفُوُترجلينأنبافتراضهموذلك،فقط

دينار،مئةأبيهتركةمنسيأخذولدكلفإنتصاهرافإذا،ديناراًوخمسونمئةقيمتها

عليهكانماإلىالمقدارعادالزوجينتركةجمعنافإذأ،ديناراًخمسينتأصذبنتوكل
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ليبينالمثالهذامنالاستفادةحاولثمّ،ديناراوخمسونمئةأسرةلكل،القسمةقبل

القبلي،المجتمعذلكفيوالتوازنالعدليحققأناستطاعالقسمةبهذهالإسلامأن

الشرعيالحكمأنيفهمأنالمعاصر،العقلعلىأنهنتيجةإلىهذاكلّمنليخلص

العربيةالجزيرةمجتمعأي(1)ةرمأؤلخاطبهالذي،المجتمعلمتطلباتاستجابةًجاءحكم

.الهجريالأولالقرنفي

:!قن.1920126

معهنتدرجثم،إليهاتوصلالتينتيجتهمنأيانتهىحيثمنالجابريمعلنبدأ

مقذماته.إلىأيالمسائلباقيإلى

الاجتماعيةبالشروطمحكومنسبيحكمهوالشرعيالحكمأنهيفالنتيجة.\

النص،وليسالواقعيةالمعطياتهوالحكمفيالأساسأنأي،اهرّيغتبيتغئروالتاريخية

بتغيّريتغيّرلانهائيّاًثابتاًحكماًُذَعُيلاللولد،مابنصفللبنتالنصتصريحإدثفمثلاً

لهذهالمنطقيةالنتيجةفإنَوعليه،وبيئتهبظروفهخاصحكمهوبل،والأمصارالأزمان

الدولية،المواثيقمعومتماشياًلنامعاصراًالحكميكودنأنأردناإزاأنههي،القاعدة

باقيعلىالمنهجهذانسحبأنويمكن.الميراثفيبالرجلالمرأةمساواةمنلابذفإنه

ثلاثةالمطلّقةتقدَّأنالضروريمنليسلأنه،ةَذِعلابإبطالفنقولالشرعيّةالأحكام

عدمه.أوالرحمبراءةمنالتأكّدعلىقادراًالطبيبرامماقروء

ويمكن.العالمبلدانمعظمعطلةيوملأنهالأحديومماَعتأنيمكنالجمعةوعلاة

ويضيعانوالإنتاجالعملأوقاتفييقعانلأنهما؟والعصرالظهرصلاةإلغاءأيضاً

،الإنتاجتقلّصإلىيؤديمماالعاملةالقوىيرهقلأنهالصوموكذلك،العامَةالمصلحة

إلىتؤدّيوالتي،التاريخيةالنظرةهذهعلىيترتّببعفماهذا.الأحكامباقيوهكذا

.56-45ص،سابقمصدر،والحدائةالقراث،الجابريعابدمحصد:انظر(1)
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.عقدهمنوالتحلّلالإسلامإبطال

أينفمن!الأ(واقعيتهوليسالتفكير،مخاليةعلىمثالخيرفهيالمقدّماتاّمأ.2

الموارد!محدوديةهوسببهكالن،الجاهليةفيحقهاوإعطائهاالمرأةتوريثعدمبأنله

إليهيؤذيوما،الاقتصاديةبالتوازناتوالإخلال،القلَةبيدالثرواتتراكممنوالخشية

.نزاعاتمن

وجودافترضناإذاإلاّتتحققلاوجودهاافتراضعلىالتصؤراتهذهفإنّ

رجالُفيتزوّج،الرجالأعضائهامعظموالشانية،النساءأعضائهامعظمالأولى،قبيلتين

ةّرممهّلكأو،الرجالأولئكمعظمموتنفترضثمّ،القبيلةتلكنساءَالقبيلةهذه

الموازينفتختلَقبيلتهنّإلىوينقلنها،أزواجهنّتركةالنسوةأولئكفيرثواحدةً

القبيلتين.بينالحربنشوبنفترضأنيمكنفقطوعندها،الاقتصادية

ماأقصىبأنهوادّعائه،ةنّيعمتاريخيةمرحلةفيوحكصهاةيَالامنطوقحصرهأن.3

علىوتقوّلمخكّمهو،المرحلةتلكوطبيعةيتناسب،عدلمنالشريعةهرّفوتأنيمكن

مسانداًرأياًبوصفهأوردهالذيالصفاءإخوانبرأيدحضهويمكن،دليلبدونالنص

لمذهبه.

يتحققكماالثلثالبنتبإعطاءيتحققالصفاءإخوانذكرهالذيفالعدل

والأرقامبالافتراضاتالأمورنقيّمدمنامابحرمانهاحتىأو،الربعأوالنصفبإعطائها

مننصيبهافإنَالولدمثلالنصفتأخذالبنتأنالسابقالمثالفيافترضنافلو.الحسابية

المبلغفإنّزوجهانصيببمعجمعناهافإذا،وسبعونخمسهووخمسينالمئةتلك

المئةتركتإذافإنفانهائيّاًحرمناهاإذانفسهوالقول،كذلكوخمسونمئةسيكون

زوجها.أبيتركةوخمسينمئةعلىفستحصل،وزوجتهلأخيهاأبيهاتركةوخمسين

بأنالقائلافتراضهمصداقيةعدمعلىدليلخيرذاتهحدَفيالمثالأنوالحقيقة
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علىالحفاظلأن،التوازناتعلىالحفاظهوالجاهليةفيالمرأةتوريثعدمسبب

هذهتعطيهفما،بحرمانهاحصلكما،المرأةبتورلثكذلكيحصلأنيمكنالتوازنات

بالطريقةنفسهاالقبيلةتلكمننساؤهايسترجعهأنيمكنالقبيلةتلكلنساءالقبيلة

نفسها.

ذوبانأي،المشاععلىتقومالجاهليالمجتمعفيالملكيةأنملاحظاتهاولىفيذكر.4

الجابريةالتاريخيةالحتميةلماذاندريولا،الفردوليسالمالكةهيفالقبيلةالقبيلةفيالفرد

تقومعلاقاتهرعويمجتمعهوالعربيالمجتمعبأنالقائلهوأليسالمرّة؟هذهتخلفت

نأتعدولاوالقبيلة،القاحلةالصحراويةببيئتهمتأثراً!الاتصالعلىلاالانفصالعلى

علىتسيطرهشةقبليةرابطةسوىتجمعهملا،متفردينأفرادمجموعةمنأكثرتكون

الإنسانشخصيةإلىالمشاعيةحوّرلاهذهسرتفمتى،(1)الفردانيةروحأعضائها

ىِف"فالنباتاتوحيواناتها؟الصحراءنباتاتمثلمثلهمتوحشاًمتفرداًيكنألمبخالربي

فيها.والحيوان..متمايزةمتناثرة،بعضعنبعضهامنفصلة،مستقلةوحداتالصحراء

والأعشابالمتشابكةالأغصانبين،الحيوانفرديةفيهاتضيعغابا!فيدميشلا

باديةفي،عراءفيفيهاالحيواناتتعيشوإنما،الصحراءفيغاباتيوجدلاإدْ،المكتظة

.(2)."درففهو،فيهاالإنسانحالأيضاً...وتلكمستقلةوحدة،بمفردهشيءكلفيها

ورائدها.الحداثةلأستاذعليهالإجابةنتركماهذانأخذ؟الرأيينفبأي

المسلمة:اثرأةحجاب:الثانيةالقضية2060

كقه،العالمفيللجدلمثاراًالمسائلأكثرمنالإسلاميالزيأوالحجابمسألةتعذ

لطرافةونظراً،الحداثيوالتيار4الدينيالتياربينالخصوصعلىالعربيعالمناوفي

هذا.ثحامنالئالثالفصلمناللغةمبحثانظر(1)

..142ص،سابقمصدر،الربيالعقلةيْمب،الجابريعابدمحصد(2)
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التيار،اْدهنظروجهةيمثلخيرمنأنهمانحسب،حداثييننموذجيناخترنافقدالموضوع

والنموج،الكثيرةالمؤلفاتصاحبأمينأحمدالأستاذابنأمينأحمدحسينوهما

شحرور.محصدرخَالا

10206.iَأمين:حمدأحسين:ولا

عليهيغلبوبشكل،صفحةوعشرينخمسايقاربفيصاالمسألةهذهالمؤلفتناول

واضحمنهجيشكلفيوعرضهاأجزائهاترتيبإعادةحاولتلهذا،الإنشائيالطابع

النظرلوجهةتأصيلهثم،الراهنسياقهافيالظاهرةرصده:عخصرينفيوإيجازها

الحداثية.

على:وتشتمل،الراهنسياقهافيالظاهرةرصد.\

غيرشيءالحجابإلىالنساءعودةأنأمينأحمدحسينيرى؟الظاهرةعفو.أ

الذيالزيأنهو،عاديةغيرامرأةالمحجبةالمرأةاعتبارإلىالبعضيدفعماإن"اعادي

غيرالاخرونيراهاوقيممفاهيموعن،عاديغيرعقليموقفعنيفصحتبنَف

هي:عاديةغيرامرأةأنهاالحجابمرتديةعلىيحكمأنخوَلتهالتيوالمعايير.(1)".َهيداع

تلبسكالتي(2)المحجباتغير(أولاً:أمثالمنكثيرةأصنافوهم،الاَخرون.

سياسيةحساسيةلهمالذين،ثانياًبنطلوناً)3(.تلبسالتيأوتحتهاأوالركبةفوقفستاناً

.(")والحكوماتنفسهالمؤلفأمثالمنالإسلاميالتيارضد

،3ط،الصباحسعاددار:والقاهرةالإلملامية)الكوبتالشريعةتطبيقإلىالدعوةحول،أمينآحمدحسين(1)

.67ص،(م1992

.26ص،السابقالمصدر(2)

(r)6صه،بقلساالمصدرا.

.72ص،بقلساالمصدرا:نظرا(4)
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السفوريبيحشرعتاًدليلاًوأذواقهمالاَخرينأحاسيسكانتمتىندريولا

كذلكندريولا؟العاديغيرمنالعادياللباسلتمييزأساسأويجعلهما،والح!عة

رأىِجعلفيإليهايستندالتيالمنهجيةالمعاييرمنوالأذواقالأحاسيسأصبحتمشى

.؟المشحجباتحقمصادرةعلىدليلاًالخليعات

الحاضر،عصرنافيالمرءيظلّأن،عندهالعاديغيرمنهّنإ،التاريخيالنطوّر.

بأنكالقول،الضاريخيالتطؤرجهةفينيّدلاباسمتقفومفاهيمبقيمويتمسّكيعتقد

كفهاالمرأةبأنوالقولبعضهماإلىالجنسيننظروحرمة،إبليسسهاممنسهمالنظر

.(2)بالمرأةالرجلخلوةبحرمةوالقول!وكفيها)1(وجههاعداماعورة

ذميمتين:خصلتينعنلشاكشفقدالمؤلفأنوالحقيقة

اللباسولبس،بالأجنجيةالخلوةبحرمةالقولدامماإذإباحيفكرذوأنه!أولاً

نأفمعناه،التطؤروجهفيتقف،عاديةغيرأموراًتعذالشارعبهأمرماواتباعالشرعي

التطوّرودعامةالعاديالشيءهيوالخلاعة!بالأجنبيةكالخلوةالأش!اءهذهعكس

لاحقاً.فيهالتفصيلنتركماوهذا،والمعاصرة

الصحيح،بالحديثثابتالخلوةفتحريم،لهاواحتقارهبالسنّةاعترافهعدم،لْانياً

يخلونَلا":قال،هَللارسولطأنعنهمااللهرضيعباسابنعنومسلمالبخاريروى

بالآياتثبتماعلىحتىيتهكمكذلكنجدهبل،"محرمذيمعإلآبامرأةأحدكم

!وثِلْمُؤمنِبيَغُضحُوأمِنأَنصَرهِتملُق!:تعالىقالالبصرغضكمسألةالقرآنية

سقطمنعذهاالتيالنبويةوالسنةنآرَعلابالابتةالأمورمنذلكغيرإلى"13النور:1ْ

العصر.تجاوزهاّممالمتاع

.67ص،لابقمصدر،الإسلامةالشريعةتطيقإلىالدعوةحول،أمينأحمدحسين:انظر(1)

.47،68،67ص،السابقالمصدر:انظر(2)
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لأجلتلبسهلاالحجابمرتديةأنأي،جماليذوقعنيعبرلاالحجابأن.

عنتعبيرهوامّنإو،الجماليذوقهاوفقلوجههاالألْسببأنهالشخصيمزاجها

.(1)محاربتهتجبشذوذاًوعذهلهالناسبعضراكَشسامنذلكعلىأدلّولا،موقف

ممتثلةأنهاتعتقدلأنهاالحجابتلبسفالمحجبة،موقفعنتعبيرالحجابلبسنعم

المؤمناتأخلاقمنهوفليسفقطوالمزاجالذوقلأجلالحجابلبسأما،اللهلأمر

لهنّمعيارلااللاتيالهوىبائعاتأوالأزياءعارضاتعاداتمنهوبل،الصالحات

للصائدين.صيدحْيرويجعلهنّمفاتنهنيُظهِرماإلاّذلكفي

لأنهاوالحبئوالضومالصلاةبإبطالالقولإلىلوصلناالمنهجيخطهتتبعنالوولكن

منيُوالَىموقفاليومشبابعندهيبلشخصيمزاجعنتعبّرلاالنظرةهذهوفق

وُيعادَى.أجله

إلىتنطوي"مخفشثةًتبدواهّنإفعاديغيرأمرأنهامنالرغموعلى؟أسبابها.ب

الخارجيةالأسباببحثمن-رأيهحسب-بذلالهذا(2)".المفاجأةعنصرعلىماحد

فيالمجتمعفيانتشرتحيث،(2)وجيزةفترةخلال،والسريعالمفاجئالانتشارهذاوراء

.(2)"!الهشيمفيالنار!"انتشارقصيرةفترة

سنةالرببهاَيِنُمالتيالنريمةصدمةهوكلهذلكوراءنظرهفيالحقيقيوالسبب

الاجتماعيةالموازينفياختلالمنذلكتبعوماآمالهموانهياراليهودضدّم1967

الشَرْطِي)3(،الانعكاسنظريةتوظيفحاولثمّ،والأخلاقيةوالاقتصاديةوالسياسية

:أقسامأربعةإلىالممدمةهذهاَثارخلالمنالعربيعمتجملاًامِّسقم

.6هص،سابقمصدر،الإسلاميةال!ثريعةنطيقإلىالدعوةحول،أمينأحصدحسين:انظر(1)

.46ص،لسابقاالمصدر(2)

.67ص،لسابقاالمصدر(3)
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فالسوي.والضعيف،الحيويوالقوي،الهادئوالقوي،الانفعالعنيفالقوي

سَوِّييْنِ.غيرامهّنإفوالرابعالأولالقسماّمأ،والشالثالثانيهصاالأربعةهؤلاءمن

الذيالنفسيوالاختلال،ساّنلامنالصنفلهذاالعصبيةالبنيةلضعفونظراً

الواقع،وعزلةوالتحذيبالتمردالأحداثلمواجهةعجزهمعنعبّرواففد،أصابهم

اذِمَريَمَ!وَأبمرفِىآلكِتَبِ:الاعتزاليعنيالذيالحجابارتداءعلىالإقبالكانولهذا

فيوسريعاًمتفشيّاً(19"-61:(أمرلمجِمَابًامتِهِنوُدنِممخذَتاَف*!ئَرقِتااَنَاكَمأَهْلِهَااَفتَبَذَتمِنْ

ليسالظاهرةلهذهالحقيقيالعلاجبأنالقولإلىوينتهي.المصابةالأوساطهذه

العلاجإنّبل؟للسلطةمُوالٍدينيتئارٍقفَخِلوليسشهادةعندهمفالموت،محاريضهم

هذاإلىبهؤلاءدفعتالتيالأوضاعتصحيحفي،الجميعإسهامفييكمنالحقيقي

.(؟)المسلك

ذإالواقعيفندها،افتراضاتمجرّديكونأنيعدولاالكلامفهذاوعموما

الإسلامي،المجتمعفيالأصلهوإذ،طويلةبقرونم1967هزيمةعلىسابقالحجاب

التركعاداتمنوعدَهنفسهالمؤلَفبهأقرّماوهذاشذوذاً،يعذ)السفور(وماعداه

بظهورارتبطالذيالشرعياللباسيقصدكانإنأمآ،حقاًلاسنرىماعلىوالفرس

الإخوانظهورمنذالسنينبعشراتم9671لهزيمةسابقكذلكلههوالإسلاميةالحركات

علىمصروفيالعربيالعالمفيالحجابانتشارسببأنافترضناولو،مصرفيالمسلمين

الهنديّةالقارةشبهفيوتفسيهانششارهيفسترفكيف،الهزيمةهذهصدمةبسببالخصوص

الأخيرةهذهتتعرضتزال!ولالهتضّرعتمماالرغمعلىوتركياوإيرانالمالايووأرخبيل

العلمانيين؟يدعلىبصلةالإسلامإلىيمثمالكلشرسةومحاربة،نغريبيةحملاتمن

الحقّأنهأمالعربنكبةبسببهل،الغربيةالدولفيوانتشارهظهورهنفسَركيفبل

،72-68ص،سابقمصدر،الإسلاميةالشريعةنطبيقإلىالدعوةحول!اْمبنأحمدحسين:انظر(1)
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المريضة؟النفوسإلأمنهتأنفلاالذي

41v

إلىوردهاالراهنسياقهافيللظاهرةرصدهبعد،الحداثيةالنظرلوجهةتأصيله.2

يمذأن-؟الإسلاممنهوهلالمرأةحجابهوجديدعنوانتحت-حاول،أسبابها

وشرعيّاً.تاريخيّاًنظرهوجهةعلىللبرهنةالمَأصيلساحةإلىالجسر

التمييزوقضيةبالرجلالمرأةلعلاقةتاريخيبسردذلكبدأوقد؟التاريخيالتأصيل01

ونشأةوطبقاتقبائلإلىالمجتمعانقساممنذبدأتوالتيوالواجباتالحقوقفيبينهما

كلّواعتقادالأولادمعالثروةبقاءعلىحرصمنذلكتبعوما،الخاصالملكيةنظام

المرأةتحركاتإخضاعمنذلكعننشأوماسلالتها،نقاءفيتكمنقوّتهاأنقبيلة

الظروفتطوّرومعالرقابةهذهوسائلمنالحجابوكانالأهلرقابةإلى،ونشاطاتها

وأصبحت،الإسلاميبالدينالقيمهذهارتبطتطبقيتفاوتمنعنهنتجوما،اهرّيغتو

إلىبالمرأةالرجلخلوةبتحريموتقولفتنةالمرأةبأنتقولأحاديثوشاعتمنهجزءكأنها

الأمور.منغيرها

الاجتماعيةالظروفبتغئرتتغيروالمفاهيمالقيمأنمنعندهالرغمفعلى

والمفاهيمالقيمتلكتحؤلهوالربيعالمنافيالتطوّرهذاعرقلئمافإنّه،والاقتصادية

.الظروفبتغيّرتتغيرلابالقرآنثابتةأموربأنهاالاعتفادإلىالزوجاتوتعذد!كالحجاب

فيسواءالإسلاممجيءمَبلمنتشراًكانبل؟شرعيبأمرهوليسعندهفالحجاب

ُبْجَحإذ،طبقيةلأسبابوالرومانكالفرسالأخرىالمجتمعاتفيأوالجاهليالمجتمع

بالجنس.واستمتاعهموترفهمثرائهمعلىللبرهنةآنذاكالرجالإليهيلجأالزوجة

والقولرأيتبنيأودينيوازعدونإلغائهافيليسالسليمالحلّأنيرىوهو

والاجتماعيةالتاريخيةالظروفهذهدراسةهوالصحيحالحلبل؟عليهنصّالقراَنبأن

هتَلعلسقوطالحكمتغيرضرورةوبيان،ذاكأوالحكمبهذاأحاطتالتيوالاقتصادية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


242

.(1)لظروفابتغئر

المكريصوالقرآنالعرباثيوناالحك

حجابكلمةفيهاوردالضيتايَالالدراسةبعدهاانتقلثثم؟الشرعيالتأصيل.ب

ارتباطعلىأو،الإسلاميبالمفهومالحجابمعنىعلىدلالتهاعدمعلىاّمإللبرهنة

حسبرتبهابأنهويقولسبعةذكرهاالتيوالآيات.لغيرهتتعداهلانزولهابسببحكمها

وهي:نزولهاتارلخ

سَابًا(دؤنِهِتمنِممخذَتفَاَ*!ثَرقِيامَ!نًااَهِلفَأسإِذِاَنتَبَذَثَمَرئَجَلبِهَتَِا!وَاَبمرفِى.

.الاعتزاليعنيالحجاب(17-16:أسلم

حَتئرَبِىكراَلحيزِعَنحُبًُتتَجتَأإِلهِقَلاَقَف*اَتِجيَادُُتِفَغضلاىِثَعًلَاِبلخهَضِرُعذِإ).

)الناسالصوفيبمعضاهوالسترالستر،معناهالحجاب132-3؟:(أصبِاَلحجَابِتَوَارَت

والأشياء(.

(54:ءا!صاأ(اَرَوُت!َقاباَعِحِةَرِخَألبِاَلَايُؤمِونَاَتَذِفيَوًبتنبَتِنَكَائَعَجانَرُقئَاَتأَرَقاَذِإَو).

.القرآنفهمعنفيعجزونالكَفَرةعلىيطمسحجاب،البيضاويعندوالمعنى

إِتًافَاَغمَلٌباَمِجَكنَلَوبَتنَاامنِمَووَقرٌءَاذَانِنَاَىِفَوإِلةصِخَالَذعُونَاَأَ!خَؤفِىَاَنبُوُلُقلُؤاوَقَا!.

أنهيعتقدماوفقمناكلفليعكلتفهمنا،ولانفهمكلاوالمعنى:ه!(أفصدصَنوُلِخع

الحق.

لكلاماسماعيْا115:الررى1!شَلَ!رَآيجَاله!1ؤإِلَاوَخيًاُهًلدألهُكَ!نَألِبشًرٍوَمَاكاَنَ!.

الله.وجهعنالمنبعثالنورعنالمصطفينوحجب،شيءمشاهدةأو

حاجز.أوسورأي614:ا!عراف!أمتُطنَميِسِبلكَنؤمِضَي*لاَجِرِفإ!غ!َاَلَعَوباَمِجاَمُهَنئَبَو!.

مكية.كلهاالستتايَالاوهذه

.76-73ص،سابقمصدر،الإسلاميةالثرلعةتطبيقإلىالدعوةحول،أمينأحمدحسبن:انظر(1)
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243الكوهم!والقرآنهب!ااثيوتهالحك

وَمَاكاَتَوَقُلُوبِهِنَّلِقُلُولهبهتُمأَطهَرُذَصلحثلاَمِجِء%ًونِمفَصلُوهُفَمَتعاَنُهوُمضلآَساَذِإَو!.

عَظِيمًا!ِهًلدأعِندَ!انَلكتُمَذأَبدًالمنَء5ِِدْعَب\!ؤَجَهُ،مِنشبهِحُوَ(نَأوَلَآِهَتدأَلوُسَرتُؤدُتانَأمت!َل

.351:بحزا!اا

بنساءخاصةوهي،حجابلفظفيهاذكرالتي،الوحيدةالمدنيةاللآيةهيوهذه

أخلاقتتناولالتيالآياتأما.المسلماتبقيةعلىحكمهاتعميممِمكنولا،النبي

فهي:وهيئتهنالنساء

ءِهِبفَقىِفىذَلَافيًظحًبِاَئقوَلرتَخْضَغنَفَلَااَئقَيتُنَِن،جِءَاَصِنلأقِنَ!أَحَولشَتُنَاَلنبِئاَسِنخَي!.

ءصطصصءصَص"َصص.صَ*َ*ً
اَلصًلَؤةََنقِقأَواَلأوكِةئ!ِهجلَاخ!َتأكزَبَتوَلَابُيُويكُنَّىِفوقرن*مّعووفاقولاوقلنمرض

وَيُطَفِركَؤُاَئبنتِاَلرِخسَأَقلَعَنحٌهِبَيُفاَدتَهُدلِرُياَمَنِإوَرَسُولَهُكااَدئهَوَأَلهِغنََةؤ!َّكَاوإتِب

(نجَيرًاافيِطَلكَانَاَللًهََناةَمكِحناَواَللهِءَاشتِمِنْبيُويجُنَىِفيتكَاَموَاَذ!رت*تَظهِل!

2r:الأصابأ t _ r]النبي.بنساءخاصةرأيهحسبوهي

لهنَمسموحغيرهنّأنذلكمعنىفهلالنبيبنساءخاصةًةيَالاهذهكانتفإذا

منهجهتابعناولو؟ورسولهاللهومعصيةوالزكاةالصلاةوتركوالتبرّجالقولفيبالتكسّر

َناَكَهَتلَاإتَوَاَتمُتَفِقِنناَلبهَفِريِنَوَلَاتُطِعِاَلتَهَاَئىِاَلنئُاهبَأمج!:تعالىقولهبأنكذلكلقلنا

يتقواألآللمؤمنينيحلّفإنَهمنهجهفوفق،،بالنيخاص11:ا!صاب(أامي!اًميِلَع

والمنافقين.الكافرينيطيعواأنلهمويحلّ،النّه

َرْيَغررُهَبشايَضَعْرر%نَأخاَنُجلَحتهِفًفَئمىَفِعابَنِىلَايَزصنََاصاصتْنِالَامِنَُدِعَزَقْلوَاَ!.

بالعفةالأمرعلىتدلعندهوهي(6.:انور(أىتُهَئريخ!ْفِفغحْسَينَاومُتَبَزِخَمِتمبِزِشَة

غير.لاالتبرّجعنوالنهي

الأمور(العاديةمنوعددته،الخليعالغربياللباساستحسنتوأنلكسبقولكن
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ياترى؟المنهجيالانسجامهوفأينعاديغيروعددته،الإسلاميالزّيذممتحينفي

ائاأَدق+َكِلذنِهِبيطنِمعَلَتهِنََنيِنذُلاتمُقمِينَل!َووَلَضانِكَلازوَئ!لُقاَلنبئُ!يهأَجَهُا.

يتعرضونكانواالمدينةفيالفساقأننزولهاوسبب،(د9:ا!صاب(أيُعرَفنَفَلَايُؤدئنَ

ةَمَألامنالحرةلتمييزةيَالاهذهاللهفأنزلالحرائربعضفتأذى،الإماءيبغونليلاًللنساء

ٌةَمَأهذهقالوابُرْقُعاًعليهايكنلموإذا،تركوهاالبُرْقُععليهاالمرأةرأواإذاالفساقفكان

لباسها.فيبالحرائرتشبهتإذاالأمةيضربكانعمرَأنالتفسيرهذافراودوها.ويؤيد

الرقيق.بتحريرعصرنافيزالقدالسببأنالفولعنوغني

اَمإِلًازِينَتَهنَّيدلىوَلَاَّنُهَجرُرُفوَمخفَظنَأَبضنَمرِهِنَمِنْيَغضُضْعنَفِمؤُمِقئوَنُل!.

صصط!ع
أَوْفِهِيَطصاَء1ؤلِبُعُولتِهِفًالِملنُهَتَني!ِنَتميِذُجيوَلَافَىَجُيُوينَبِخمُرِهِنََنتِرَصبئَوظَهَرَمِنهَا

َنِهَتَوًخأئبَلؤَأًفِهِنضملَىِنَبْوأإِخوَفِهِن1ًؤص!ِهِتَلوُعُبأَشصأَوْبِهِفاَشصَاؤبعولَتِهِنىءَاهم!

زَلاَلًذِدىِلْفِظلَاأَوِاَلرجَالِمِنَاَفيزلَة1فىلىغَثرِأَوِاَلئبِعِبأَئمَنُهُنًثَكَلَماَمؤَأأَؤلَن!يمالههِنَّ

فيترلت،!31:الور(أزِينَتِهِنَنِمَنيِفُخياَملِغلَمَبِاَزطهِنًيَضِقوَلَااَلاِنسَاَءِعَؤرَتَِكَلكساْوُرَهْظَي

إلىالنصححدَيتجاوزلاأنهإلاعامّالآياتهذهفيالأمرأنيرىفهو.الإفكحديث

أوُنَماَءَنيِذَفللُق!:فيكالأمرفيهافالأمر،ًةلّورخأولادنيويةًعقوبةًتتضمنولاالتحريم

!أَخسَنُ!ِقًلأيَمولُوأقِبَادِىوَقُل!و"114:الجاثة(أاَللًهِأَتامَيَرْجُونَلِقَذِيمتلَاأوُرِفغَي

سورةمن(1)521و151الآيتينفياللههمّرحماكلبيانوردقدأنهودليلهدأ.3:الإصاءأ

ىِشأَؤلَدَحُم3وُلُنقَتوَلَادَيمخلمحْصنَنا1َوقآِبواتَشعِهِبأُوِكرتُثتآَلَأمت!َثيَعرَتجُتمَمَزَحاَمأَتلُلَؤا)تُلْتَعَاهماتان!ا(1)

أَلإُهئدأَمَزَحىِتَتَاألثقمَ!أوُلُنْقَتوَلَابَطَ!وَمَامِتهَاَرَهَظالتوَ!خَىصَاارُبَرقَتوَلَاوَإيًاهُمْغ!ُقُزرَنتِئَنتإ

َناَنِيلأَواحيلَوَأَوْفوأأَشُذَىُئتبخُقَح؟حْسَنُِصبِاَلَتىاًلِإأفتصِمَالَأرُبَرْقَن*وَلَاَنوُلقَغهل!ًلَعَلءِهِبوَصعبهُمدضلكزُبِاَلَتئ

!َفَعَلبِهِءمُهبًمعَوم!لد1ؤفوُأوَلِبَقدَآددِذَاقُرْنىَحانَوَلَؤأُولِدغ!فقُئتُصْرَلمذَااهَعت!ُواًلِإائصْفَنُفَكُفاَلبِاَئقِفِ

أ\or_151ة)ا!نعام!َتوُرَكَذَت
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كلّبأننظرهوجهةلدعمللجاحظقولاًأوردثئمفيهما.الزينةإبداءذكريردولمالأنعام

الغيرةذثمإلىمنهايخلصثم،مباحفهورسولهسنةولااللَهكتابفيتحريمهيردلمشيء

الأولياء،بحضرةإليهنّوالحديثللنساءالرجالمسامرةجوازويبين،الحرامغيرفي

شيءعنبثينةسالعندماجميلقصةرَكذالمسلمينعندالسلوكهذاشيوعولبيان

جميلفأخرج،فسدنكحإذاالحبّبأنفأخبرتهالنساء،منالرجالعشقغليليشفي

وأخوهابثينةزوجوقتهاوكان(بهلطعنتكلياستجبتِلوواللهلها:وقالسيفه

لهوأباحا،بهوثقالبثينةمقالفسمعافلما،لجميلحقداًيضمرانوكاناعليهمايتصنتان

مجالستها.

تغطيةأنالضروريمنوليسالصدرتغطيةفمعناهالجيوبعلىرُمُخلاصْرباّمأ

قالفبعضهم!تحديدهافيالقدماءاختلففقدالزينةأما،الوجهتغطيةيستلزمالرأس

نصفإلىبأنهاقالوبعضهم،والكفينالوجهزادوبعضهمالثيابهوالزينةظاهربأن

يؤديأنيمكنالتيالباطنةللزينةبتعريفونأتينخالفهمأنانّقحمنأنهيعنيمماالذراع

دونه.الحيلولةإلىالقرآنقصدالذيالافتثانإلىعصرنافيإبداؤها

التيالقديمةوالأتراكالفرسعاداتمنهوالحجابأنتقريرإلىينتهيثمّ

الفرسالمفسرينطريقعنبعدهاوما،العباسيةالدولةخلالالعربيةالبيئةإلىتسربت

بطوطةابنصدمةمنعندهذلكعلىأدلولاالعهود،تلكفيحظلهمكانالذين

غيرةلافالرجال،عجيبأهلهافشأننسائهاأمرمن،المغربصحراءإلىرحلتهأثناء

بل؟الرجالمنيحتشمنلافهنالصلاةعلىمحافظنهنمنالرغمعلىوالنساء،لهم

ذلك.ينكرفلاصديقهامعزوجفوبجدالرجليدخلوقد،وأصحابأصدقاءلهن

عاداتمنوغيرهالأصلهوبل،الشرعأباحهمماأمينحسينعندهذافكلّ

سلطانهلمصارسةالحاضر،عصرنافيالرجلبهايتشبثمازالالتيالقديمةالفرس
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.(؟)واقتصاديواتجماعيسياسيقهرمنبهيشعرعماوالتنفيسواستبداده

نقلى:.\!1ء206

هي:الكلامهذانهايةفينستنتجهاأنيمكنالتيوالنتائج

التالية:التناقضاتفيأوقعهمماالحجابمصطلحنحديدفيالتذبذب01

كليشملوهو،الإسلامياللباسارتدتمنكلّعلىالأمرلّوأأطلقهقدفهو.أ

بدليلوالكفينالوجهماعداالبددتكلّسترالحجابأنفهمتمنفيهمبماالظاهرة

.(2)هيفالواردللحديثورزه،اللباسمنالنوعلهذااستهجانه

بماالبدنكاملتغطيةوجوبترىالتيوهي،المنقبةعلىذللثبعدأطلقهثئم.ب

.(3)"أنملةقيدجسمهامنيبد"فلم:بقولهذكرهماوهذاوالكفينالوجهفيه

"كانت:بقولهماذكرهوهذابيتها،فيالمرأةبقاءعلىذلكبعدأطلقهثمّ.ج

.(4)"صانلليظهرنفلانساءهامخجبالعلياالطبقات

حتى،ويذقهشيئاًيرفضأنيلبثماهوإذ،الخطيرةنتائجهالتذبذبولهذا.د

القارئلإرباكذلكوكلّ،ليذفهثالثةًلهتنكّرلزموان،ليقرّهالحاجةعندإليهيعود

خصومه.منوالنيلشبهاتهوتمرير

رأيناكماهَمذاليومالمسلمينبينالاتشارفيالغالبوهواللباسمنالأوّلفالنوع

تعليقهفيكماالنّهأوامرمنيجعلهذلكبعدمْجده،عاديةغيرظاهرةوعذهكلامهلّوأفي

يعنيمما(ْ)"جّربتلاعنونهيبالعفّةأمر"فهنا:بقولهالنورسورةمنالسنينةيَالاعلى

،6387ص،سابقمصدر،الإسلاميةالشرلعةتطيقإلىالدعوةحول،أمينأحمدحسين:انظر(1)

.67ص،السابقالمصدروانظر،لاحقأذكرهوسياتيأسماءحدبثوهو(2)

.66ص،السابىالمصدر(3)

.77صاالسابقلمصدرا(4)

.18صاالسابقالمصدر(5)
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كشفبجوازالقائلالمفسرينبعضرأيهيِّنبتب،دّكأماوهذا،اللباسمنالنوعبهذاقبوله

والنحرالوجهيخفيبحيثالرأسغطاءإسدالهوةيَالامنالقصدكان"ولوالوجه

آخرفييعودثم.(1)"آالوجهإظهارجوازإلىالمفسرينغالبيةذهبتلما،جميعاًوالصدر

باختلاقالمفسرينويتهماللباسمنالصنفهذاويذمّ،عقبيهعلىلينكصكلامه

اختراعإلىتفسيرهمتعزيزأجلمنجميعالجأوا"وقدقائلا:لإثباتهالأحاديث

يقضيمما،سيرتهفيأقحموهاالتيوالقصص،النبيإلىنسبوهاالتيالأحاديث

،رِقاقئيابوعليهااللهرسولعلىبكرأبيبنتأسماء)دخلت:مثل،المرأةبحجاب

يُرىأنيصلحالمحيفلمبلغتإذاالمرأةإن،أسماءيا:لهاوقالالنبيعنهافأعرض

.(2)3(وكفيهوجههإلىوأشار،هذاإلامنها

علىجهاتثلاثمنوذلك،الدينعقدمنوالتحللالإباحيةإلىالدعوة02

الأقل:

لصريحرذهأفا،بيانهسبققدللشّةفردّه،للسنّةوردةالقرآنبصريحالتكذيب01

منهاكثيرةفأمثلتهالعصرتجاوزهاالتيالعاداتمن(التاريخيمنهجهوفقوعدهالقرآن

للرجلالمطلقكالحق،بالدينمعينةأوضاعبارتباطالاعنقادشيوعادى"وقد:قوله

هذهتطويربضرورةالشعور.مع..واحدةمنأكثرمنالزواجفيأو،الطلاقفيالمسلم

فحقبالقرآنثابتةالأمورفهذه.(3)"وظروفهالعصراحتياجاتتسايرحتىالأوضاع

صعآلظَنَقَفَإنةَآدتَهَأوُمَزَعقِاَى!:تعالىقولهمنهاكثيرةباَياتثابتالطلاقفيالرجل

طَنَقَهَافَإن!و(822:ةلبقرا1(قرؤءٍثَبثَةََقِهِسُفنَاِبيَزًتصْ!%تعَفَطُمناَو!و(722:لبفرهاأ(صيِلَع

.84ص،سابقمصدر،الإسلاميةالثريعةتطبيقإلىالدعوةحول!امينأحمدحسين(1)

الدراسة.من9.صالفالثالفصلفيتخرمجهسبقالحديث086ص،السابقالمصدر(2)

.7صه،لسابقالمصدرا(3)
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(ِهَتلأَدوُدُحئقِيمَااقظَتَآانَاًجاَرَتَي؟نعَلَئهطًَحاَنُجاَلَفطَقَقَهَان!َف؟هَريغاًك!ؤَزَحِكَتحَتئشدُلمحرمِن!لفَلَا

بِمَغرُوفِ(1ؤسَرِصُهُنَبِمَزُرفٍفَاضسِكوُهُفََنُهَلَجَأنَجَلَغنَألنِسَاَ.طَفَقتُمُاَذِإَو!و،123":البقرةأ

،!232:الفرة(أَنُهَجَؤزَأَنخِهبَي1نلغضحُلُوهُنفَلَاأَجَلَهُنفلَغنَاَسِنلَاُمُتْقَئَطاَذ)َو!ة123؟:القرة1

وَإِن!و(236:القره(أنَرِيضَةًَنُهَلأوُضِرفَت1ؤتَمَتوهُنَلَتماَمَءآَئ!متلَاطَفَقتُمُنِإ!ئَلَعلاجُنَاحَ!و

الرجلبيدالطلاقأنفيصريحةتايَالافهذه.1237:العرةأ(نُهو!َحَتق1طَلًقتُمُوهُنًمِىقَبل

لَكمَُباَطاَماُؤِكنَاَف!:تعالىبقولهثابتواحدةمنبأكثرالزواجفيالرجلحقوكذلك

.13تالنساء(اغَلُرَووَثُئَثَمثنىَاَسِنلأقِنَ

لمجردهوفيهاالأمربأنالسابقةالآياتفيكقوله،معناهغيرإلىاللفظصرف.ب

هوالبصربغضفالأمر،أخرويةأودنيويةعقوبةأيمخالفتهعلىيترتّبلاالذيالنصح

أحدهماويختليبل؟رخَالاإلىأحدهمايجلسأنوالمرأةفللرّجل،النصحلمجرّدعنده

إثمولارخَالافيالنظرأحدهماويمعنيتحادثا،وأنبذلكهوحّرصكمابالاَخر

نأدونبالمرأةالرجليخشليحيثالعشرينالقرنفيبالعيشاَيِظَحداماما،عليهما

.(؟)الجنسفييفكرا

كاشفةًنومها،بثيابتخرجأدنلها،الحداثيةالأصوليةالقاعدةهذهوفقوالمرأة

ولاالنصحلمجرّدالأمردامماعليهاإثمولا!الكريمةالايةذكرتْهممنلغيرمفاتنها

أخروية.أودنيويةعقوبةأيخلافهعلىيترتب

؟يتعذاهلانزولهسببعلىالحكمَرَصقفقد،التاريخيللمنهجالقرآنأحكامإخضاع.ج

والاقتصادية،،والاجتماعية،التاريخيةللظروفخاضعةًالشرعيالحكمصلأحيةَلَعجأي

وعليه،(2)ااالظروفبثغيرهتّلعلسقوطالحكمتغير"ضرورةب:تقولقاعدةبانتحالوذلك

.68-67ص،سابقمصدر،الإسلاميةالشريعةتطبيقإلىالدعوةحول،أمينأحمد(حسين1)

.هـ7ص،السابقالمصدر(2)
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أحكامهيالأحكاممنوغيرهاالسابقةالآياتفيالمذكورةالشرعيةالأحكامفكل

فيها.نزلتالتيالتاريحيةالظروفعنناشئة،بالبيئةخاصةظرفية

،الأنعامسورةمنالذكرالسابقتيالاَيتينفيفقطماذكرهيالمحرماتأنفعنده

لمالتيالمحرماتمنوغيرها،والربا(والسرقة،والخيانة،والزنا،الخمرفإنّوعليه

مادمناالمستحبّةالأمورومنبل،المباحةالأمورمنهي،الاَيتينهاتينفيصراحهًتُذكر

.(الهجري)الأولالميلاديالسابعفيولسنا،العشرينالقرنفيالآن

،وهواهيتوافقلايرففحكماًأنأرادإذاناحيةمنفهو!المنهجيالتناقض03

النصوصوتصبحظِهريأ،وراءهالعلميالبحثأصولبكلويرميالمخاطريتجشم

،والأتراك،الفرسعاداتمنومدلولاتهامختَلَقةًنصوصاًصحتهاعلىالمتفق

المخاطريتجشمكذلكفإنّه،الإباحيةرغباتهيخدمشيئأيثبتأنأرادإذاأما،والجاهليين

أقاصيصمنوالمختلقالملققبقبولالمرّةهذهولكمت،العلميالبحثلأصولويتنكّر

والإخباردين.الرحالة

عندههي،والاحتشامبالعفةتأمرمادامتصحتها،علىالمتفقالمطهرةفالسنة

السنةتدوينأنونسي،العباسيةالدولةعهدفيمهيرّسفموالفرسفقهاءاختلاقمن

بطوطةابنقصصأوالأدبيةالجاحظحكاياتأما،العباسيةالدولةمجيءقبلوقع

الأمورمنعندهفهيوالاختلاطالإباحيةترويجفيتستغلقدمادامت،الإخبارية

شك.إليهايرقىلاالتيالثابتة

شحرور:محمد6،2!2.ثانيا:

بأفوالالنظرونعيد،النقدينتسببالفكرلكيالأوانآنآ:شحرورمحمديقول

مفهومهاتصحّحأنالمؤمنةالربيةالمرأةيدعوفهووعلمِه،(؟)"المرأةحولمهّلكالفقهاء

.806ص،سابقمصدر،والقرآ)طالكتاب،شحرررمحمد(1)
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بقيةمسلماتفتلزمالغائبعلىالشاهدتقيسوألاّ،الشرعياللباسحولالخاطئ

نأتعلمأدنوعليها،الميلاديالسابعالقرنفيالعربيةللمرأةالقوميباللباسالعالم

حذين:نِنبيتراوح(؟)للأعرافخاضعلباسهوالمسلصةالمرأةلباس

وَقُل!:تعالىقولهفيالنورسورةفيالمذكوروهو،النوملباسفيويتمثّل؟أدنى

َنتِرضيثَواَهنِمَرَهَظاَمالِإيبدِل!زِينَضهُنَوَلَافُرُوجَهُنَنظَفْحَيَوَنِهِرَصْب1مِنْيَغضحضْحنَئقِمُؤمِنَتِ

اؤبعولَتِهِىهَالهَاؤَأابَاَيِهِف5ًَؤَألِ!بُعُولَتِهِسإِلاَّنُهَتَنبِزوَلَايبُذِله!جوبِهِنًفَىَبِخُمُرِهِنَّ

أَؤمَاأَؤلهَن!مَابَهِنَأَخَوَتَهِنََىِنَلؤَأفِهِنضِإأؤلَنِىَإِخؤَنِهِنًؤَأبُعولَتِهِنىأَشاَءِؤَأررِهِيَاش%

عَؤرَتِفَىَأوُرَهظَيؤَلَتميِذًلَاأَوِاَلظِفلِاَلرجَالِمِنَةَلزِيفَاأُؤليغَتنِبِععفَاِوَأأَتنَنُهُنَتَكَلَم

اَتمُؤصمنُوتَأَتهجمعًااَلتَهِوَتُوُبرَأ)لَىَّنِهِتَنيِزنِميُخْفِينَاَمَمَلخ!َنِهِلُجفَأِبَتقِرْفموَلَااَلنِسَلَ!

.131:النور1!وَتوُحِلفُت!َّلَعَل

في،الرسولبينهماوهووالكفينالوجهماعداالجسمتغطيةوهو؟وأعلى

العالمنساءمعظمكلفلباس!وعليهوكفيها(وجههاماعداعورةالمرأة:)كلقوله

بأنالأحوالمنحال!"بأيللمرأةيسمحلمالنبيئ،أذغير،(2)ورسولهاللهحدورضمن

معظملباسأننرى.وهكذا..هويتههوالإنسانوجهأنحيث،وكفيهاوجههاتغطي

السابقةللايةفهمهحسبالمرأةفزينة.(3)ا"ورسولهاللَهحدودبينيقعالأر*ضأهلنساء

:نوعانهي

منمافهمهوهذا،والحليكالمكياجنفسهاإلىالمرأةتضيفهاالتيوهيشيئيةزينة.\

.[31:ا!عرافأ!مَتجِرعِندَكلُئَيَنيِزأوُذُخدَم10َىنَبئ!:تعالىقوله

.617ص،سابقمصدر،والقراَنالكتاب،شحرورمحمد(؟)

.551-55"ص،السابق)2(المص!ر

(r)6؟"رص،السابقالمصدر.

http://www.al-maktabeh.com



الصريكلوالقرانالعربالحداثيون

:قسمانوهيعليهاللّهخلقهامماأي؟المرأةبنيةفيموجودةمكانسِةزينة.2

Vol

!وَلَايبلررواليدينوالرجلينوالظهروالبطنكالرأس،بالخلقظاهرةزينة.أ

.(ظَهَرَمِنهَاإِلًامَاَّنُهَتَنيِز

الجيوبوهيوتصميمها،المرأةبنيةفيأخفاهالثهأنأي،بالخلقمخفيةقلنة.ب

جبباً،لهجعلتأيوجَيَّبْتُهُجيهقوّرتُأي،القميصُتْبُجكقولناجيبمنمأخوذة

الخَرْقَيعنيوهوفعل)جوب(هوجيبفيالأساسلأن،طبقتانلهافتحةهووالجيب

الإبطينوتحتالثديينوتحتالثديينبينماهيالمرأةفيفالجيوبوعليهالشيء،في

بِخُمُرِهِنَفَىَ!وَقِضِتنَتغطيتهاالمرأةعلىيجبالتيالجيوبهيفهذهوالإليتينوالفرج

!و.جوبِهِنَ

فيالمذكورينللرجالالمواضعهذهإبداءفيتتحرجلاأدتالمؤمنةالمرأةيدعوفهولهذا

وابنوالأخالزوتخ!وابنوالابنالزوتخ!وأبوالأبالزوتخ!:رجلاًعشرأحدوهمالآية

ئمّالمميز،غيروالطفلكالطبيبالمرأةفيمأربلهليسومنوالعبيدالأختوابنالأخ

وابنالأختابنوابنالأخابنوابنوالأحفادالابنابنأمثالمنأخرىمجموعةًزاد

وليسالذكورتعنيوالتي)نسائهنّ(كلمةتحتداخلونرأيهحسبفهؤلاء.الزوجابن

فيهاوالنونالمتأخّرأوالمستجدّوهوامرأةجمعلانسيءجمعهناالنساءلأن،الإناث

بيوتهن.كتبهنمثلللتابعية

لِصعْلَمَمَامخفِينَمِنَنِهِلُجزَأِبَتفِرْضَياَلَو!:ةيَالالبقيةالحداثيةتحليلاتهيواصلثئم

الخلخالصوتليعلم،برجلهاالأرضالمرآةضربهوليسعندهفالضرب(زِينَتِهِن

لاأنكالرقصعملفيعملتإذاالمؤمنةالمرأةفعلى،والسعيالعملهوالضرببل

الاجتعاعيةالظروفحسبمباحةالأعمالكلّأنفعندهجيوبها،إبداءتتعمّد

والبغاء.التعريةوهمااثنينإلاّوالجغرافيةوالتاريخية
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والواردنكاحاًيرجونلااللاتيالنساءمنالقواعدعلىبالكلامحديثهيختمثمّ

نَأحاَنُجَّفِهَملَعَىمئَفاح!ِنَنوُجزَياَلىِتًلَااَ!بماَنِمُدِعَؤَقتَاَو!:تعالىقولهفيذكرهنَ

61ْ:الفور1!ريِلَعسَببغوًالتَهُتَه!حتريمَنئتَغفِفررصوَأَنةَفِنِبغمخِزَبًمُمَرتَغفابَهُفًيَضَعغررص

سنّهنَ،عنالنظربغضالمرضأقعدهنّاللواتيهنّءاسّنلامنبالقواعدالمرادأنفبئن

المحيض.منيئسناللاتيبأنهنالفقهاءفالكماوليس

!اظهارالاَخرينأمامبالكاملثيابهنّخلعلهنّيجوزرأيهحسبالمقعداتفهؤلاء

والدّلكالتشميسإلىأحياناًيحتجنرأيهحسبلأنهنّجيوبهنوباقيفروجهنّ

والتغسيل)1(.

r،؟.نقلى:"7.3

لاشكلانخائجوهي!الكاتبإليهدعاالذيالنقديبالفكرالتسلحنتائجهيهْده

المنهجيخلطهبيانهوالمقامهذافييهضناوالذيوالمجونالإباحيةدعاةإلاعنهايرضى

الاَتية:النقاطفيإجمالهيمكنوالذيالفكريالإسهالهذافيلهتسببالذي

الآتية:الأمورفيذلكويتجلى،المنهجيالتنافصق10

المنهجيالمؤلّفرأيتناقمق،السنّةمبحثفيالثالثالفصلفيبثناوأنسبق.أ

تكونأنعندهتعدولاوأنها،السنّةبحجيةيعترفلاناحيةمنفهو،افسألةهذهحول

مُتهِطًصحتها،علىمتفقأحاديثرذحيث،الزمنتجاوزها،تاريخيةمرحلةمجرد

نفسهيناقضأخرىناحيةمنونجده،الأحاديثواختلاقبالوضعوالعلماءالصحاية

الحدّأو،الزكاةمسألةفيكما،الأرنىالحدّلإثباتعحثهافيمختلفبأحاديثوششدل

.المرأةلباسمسألةفيكماالأعلى

.616-660ص،سابقممدر،والقرآنالكتابةشحرورمحمد:انظر(1)
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كطاعةرسولحدودطاعةبوجوبيقولناحيةمنأنههو،هناإضافتهيمكنومما

يتنكرآخرموضعفينجده،(1)ااواجبةالحدودفيورسولهالله"اوطاعةاللهرسولحدود

(2)"الناسحدودفهوذلكعداوما،فقطاللَه"حدودبإلآيعترفولاالقاعدةلهذه

سورةفيجاءالذي،فقطالمسلمةالمرأة"الباسأنيؤكّد،والتوهّمالشكولقطع

.(3)،،رونلا

منويعذه،بالترادفيعترفلاممنالمؤلَفأنالثالثالفصلفيانّيبوأنسبق.ب

.عندهالأصلهووكأنهبالترادفويقولهّلكذلكينسىهنانجده!الاستبدادمخقفات

وهوواحدمعنىعلىتدذوالملجأوالظهورالبروز:الآتيةالثلاثالكلماتجعلفمثلا

.(4)بلجوهوواحدمعنىذات،ويغطيويغشي،بالشيءالإتيانجعلكما،البرج

الأوائلعلىوتطاوله(النقديبالفكرالتسلّحالمؤلفادّعاءمنالرغمعلىأنه.ج

سلامةفيتشكتجعلكدرجةإلىالمسائل!للوكيهذينجده،(3)الفهمبعدمونعتهم

والذيالمثالهذانعرض،عليهِلُّوَقتلاوالأدببسوءنُتَهَمَلاوحتى،العقلتةمداركه

المرأةجسدمنظهرماهيالظاهرةافالزينة1:يقول!.كتابهثنايافيكثيرأمثلهتكرّر

واليدين،والرجلينوالظهروالبطنكالرأسوتعالىسبحانهاللهأظهرهماأي،بالخلق

معظمأنأي(6)"ملابسدونعراةًوالمرأةالرجلخلقوتعالىسبحانهاللهأننعلمومخن

الرجلالله"خلقوهي،إقحاماًالمقحمةجملتههدّكؤتماوهذا،بعورةليسالمرأةجسم

الثديينبين"ماعندهوهومخفيّاًبقياّمعيتكلّمذلكبعدثمّ."ملابسدونعراةًوالمرأة

.16صه!سابقمصدر،القرآنوالكتاب،شحرورمحصد(1)

.216ص،السابقالمصدر(2)

.716ص،الابقالمصدر(3)

.616،11fص،)4(المصدرالسابق

.6081616،صالمصدرإلسابق)5(انظر:

.606ص،السابقالمصدر(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ادالكريكلوالقرآنهالعربالحداثيونه254

بتغطيةالمؤمضاتسبحانهالثهأمر.لذا..جيوباهّلكهذهوالإليتينوالفرجالإبطينوتحت

ثمتجبالأصلمخفسِةهيدامتمابتغطيتهاَرِمُألماذاندريولا،(؟)خلقا"المخفيةالجيوب

بالرجلوكأني،(2)ا"الجيوبهذهبإبداءلهنّ"وسمح:فيقولعقبيهعلىفينكصيعود

الخليعة.الأفلامأحديشاهدوهوالكلامهذايقول

يبزّلكيهّلكذللثفيالسرَ؟بتغطيفأُمِرْنَمابإبداءلهنّالسماحفيالسرماولكن

بينماهيبل،القميصفتحةهوليسبالجيوبالمقصودأنويبيّن،التقليديينالعلماء

الإبداء"هذاأنهودليلبعدهماالذيودليله،والإليتينوالفرجالإبطينومختالثديين

بتغطيةالأمرأنالحداثيالفهمهذاوفقأنهويبدو،(3)"أصلاًمخفيلشيءإلايكونلا

نأكافياً،كانإدْلهمعضىلاالذيالحشوقبيلمنأمراًيصبح،بالأساسمخفيهوما

فقط.بالإبداءالأمرعلىَرَصَتْقُي

نزول!حينالربيةالمرأةتكن"لم:قائلاًالإباحيةالماركسيةتحليلاتهيواصلثمّ

شبهومناخالربأعراف"احسبلباسهاكانبل،(1)"املابسبدونعاريةًالاَيتينهاتين

فما،(الحر")ْليقيهارأسهاعلىخماراًوتضعطويلأثوبأتلبسفكانت،العربجزيرة

منرِّيغتلمالمسلمةالعربيةالمرأةأنحصلالذيالنور؟سورةترلتعندماحصلالذي

كانتأصلاًالجيوببقيةلأن،رأسهابخمارصدرهاعلى".ضربتأنإلاّشيئألباسها

ماولكنالمفسَرولن)؟(،ذكرهمامععمومأيتفقالقولوهذا!(6)."القوميزيهافيمغطاةً

.706ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1)

.706ص،السابقالمصدر(2)

.706ص،السابقالمصدر(3)

.6؟Vص،السابىلمصدرا(4)

.16لاص،لسابقالمصدرا(5)

.716ص،الابقالممدر(6)
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ولا(2)"طقفالصدرهيالجيوببأن"خطأنفهملاأنهوهنااعتراضهإدن؟اعتراضههو

الزيوبسالإسلامفياللباسفرائ!قبهيئف"نخلطالغائبعلىالشاهدنقيسأنيصحّ

محصورهوالذيالنور")4(سورةفيجاءالذىِفقطالمسلمةالمرأة"لباسلأن(3)"القومي

الجاهليّةعربوكأن،(والإليتين")ْوالفرجالإبطينوتحتالثديينبين"ماتغطيةفيفقط

بافتراضٍيفاجئناثم،كبيراًًاّولعالظالمونيقولعغااللهتعالى،اللّهمنًارُّتستوحياءًأكثر

إلاالقياسهذايصح"ولا:زعمهوصحةالفقهاءخطأعلىللتدليلافتراضمنويالَة

يأبدونتماماًعاريةًكانت،والأحزابالنورآيتينزولقبلالعربيةالمرأةأنافترضناإذا

أنغير،(6)"صحيحغيرموضوعتاًوهذاالآيتيىْهاتينمنتس!بلمالبستثم،لباس

غيرموضوعيّاًهوماوأصبحأخرىًةّرمصاحبنافتنَفَىَ،نفسهيظهرأنْإلايأبىالتناقض

نأعليناصحيحاًفهماًوالأحزابالنورآيتينفهم"احتىمنهابذلاقاعدةعححيح

.(7)."الإسلامتدخلأنتريد،تماماًعاريةامرأةوجودنفترض

لاَرائهتعصبّهلفرطفإنَهالربيباللسانجهلهعلىزيادةً،والانتقائيةالجهل02

،هواهيوافقماالكلاممنينتقيأنيحاولفإنَهفرضهاعلىدئاّزلاوحرصهالمسبقة

:المثالانهذانذلكعلىدليلوخير.قصدهعكسيختارماكثيراًفإنهطبعاًلجهلهولكن

الجيوبمعنىعلىبهااستدذالتياللغويةطريقتهنحفلأنالأوّلالمثالفينحاول.أ

ُتْبُجكقولناجيبمنجاءوالجيب،الجيوبهوالمخفيالقسمهذا"آ:يقولحيث

.231-23.صر،12ج،سابقمصدر،القرآنلاْحكامالجامع،القرطبي:انظر(؟)

.617ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(2)

.176ص،السابقالمصدر(3)

.176ص،السابقالمصدر(4)

.706ص،لسابقاالمصدر(5)

.176عر،بقالساالمصدر(6)

.716ص،بقلساالمصدرا(7)
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لاطبقتانلهافتحةهووالجيبجيباً،لهجعلتأي،هُتبَّيَجوجيبَهُتْرَّوَقأي،القميص

واحدأصلله،العربياللسانفيفعل)جوب(هوجيبفيالأساسلأن،واحدةًطبقةً

طبقتانلهاالمرأةفيفالجيوب،والجوابالسؤالالكلامومراجعة،الشيءفيالخرقوهو

والفرجالإبطينوتحتالديينوتحتالثديينبينماوهي،خرقمعطبقتانأو

طريقين:منمأربهوتحقيقالقارئمغالطةحاولقدالمثالهذاففي.(1)"والإليتين

ويتمثل،القارئوبينبينهعليهاالمتفَقالمسئماتمنوكأنه،لكلامإقحامه.

وهي(واحدةطبقةلاطبقتانلهافتحةهو)والجيبالتاليةالتفسيريةالجملةفيزلك

اللغوية،القواميسفيلهاأساسولا،أفكارهبناتمنمختلقةأنهامنالرغمعلىجملة

قوله:وهيإليها،وصلالتيالنتائجإلىالوصولبدونهاعليهيصعبلأهميّتهافإنه

خرق".معطبقتانأوطبقتانلهاالمرأةفيفالجيوب

لقلةونظراًمختلفتينمادتينلفققد!نظرهوجهةيخدملكيفالمؤلّف،التلفيق.

جيبمنجاءوهو)والجيبالأولفالشطر،للتناقضًة!شرفوقعفقداللغويةبضاعته

)جيمادةمننقلهجيباً(لهجعلتأيوجيبتهجيبهترّوقأيالقميصُتْبُجكقولنا

جملةإسقاطهدّمعتمععليهالاعتماديدعىالذيفارسلابنالمقايش!كتابمن(ب

العبارةفهذه(2)ا"القميصجيب"فالجيب:فارسابنقولوهي،قصدَهتُعارِضُمهغة

المؤلّفعلىالطريقيقطعمما(3)"للقميص"الجيب:مجملهفيكرّرهاوالتيفارسلابن

جوبفعلهوجيبفيالأساسوهوالأنالثانيالشطراّمأفاسد.تأويلصنادّعاهفيما

60_6.7ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1) V.

6.1981،الخانجيمكتبة:)مصرهارونالسلامعبدتحقيق،اللغةمقالي!معجم،فارسبنأحمد(2) ' Tج(م\،

.497ص

،1986.،الرسالةمؤ!سمة:)بيروتسلطانالمحسنعبدزهرتحقحق،اللغةمجمل،فارسبنأحمد(3) rج(م\،

.204ص
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السؤال،الكلامومراجعةالشيءفيالخرقوهوواحد،أصللهالعربياللسانفي

بزيادةوذلكالنقلفيتحريفمع(؟)(بو)جمادةمننقلهالكلامفهذا(والجواب

السابقالمؤلفقولينقضهادعاءوهوجوب(فعلهوجيبفيالأساسالأنجملة

قّرففلماذاجوبأصلهاجيبكانفلوجيبمنجاء،الجيبأنذكرحيثنفسه

؟فارسابنفيهمبماالمعاجمأصحاببينهما

بنإسماعيلقالفيها،الخلطةيقعلاحتىالمسألةهذهعلىمنهمكثيرهّبنوقد

هوإنماُتْبُجعينلأن،البابذامنفليسالقميصجيبُتْبُج:قولهم"فافاعبّاد:

سَبطَبابمنهذاعلىفهوبوُيُجلقولهمياءعينهوالجيب،يجوبجابمن

لأنهالجيبلفظمنوليسجيبهترَوقالقميصَتْبُجو"ا:سيدةابنوقالسِبَطْر")2(،

واحد،أصللهجوببأنقولهفهورخَالاالتناقضاّمأ.(3"ا"ءايلامنوالجيب،الواومن

نأويبدو،والمراجعةالخرق:وهماواحداًأصلألاأصلينذكرذلكفيالتفصيلعندثئم

هوفارسابنذكرهالذيفالكلام،الأوائلبمصلحاتمعرفتهةّلقعنناتجالتناقصقهذا

،الكلاممراجعةوهوآخروأصل...الشيءخرقوهوواحدأصلوالباءوالواوالجيم11

نأحينفيللحصرأنهاواحد()أصلعبارةمنفهمفدفهو.(4)"ًاباوجفأجابهكقمهيقال

يكونالمحملهذاعلىفارسابنكلامنحمللمإذاوإلاّ،والترجيحالتغليببهاالمراد

أوّله.ينقضكلامهاَخر

.149ص،\ج،سابقمصدر،اللغةمقالش!معجم(فارسبنأحمد:انظر(1)

،7ج(م1994،؟ط،الكبعالم:)بيروتياسينآلحسنمحمدتحفيق،اللغةفيالمحيط،عفادبنإسماعيل(2)

.356ص

مصطفىمطعةالنجار)مصر:عليمحمدتحقيق،اللغةفيمظعْالاوالمحيطالمحكم،سيدةبنإسماعيلبنعلي(3)

.239ص،7ج(م1،9731ط،الحلبيالبابي

.149ص،؟ج،سابقمصدر،اللغةمقايي!معجم(فارسابنأحمد(4)
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فيوذلكالإناثوليسالذكورتعنينِسَائِهِنبأنزعمهفهيالثانيالمثالاّمأ.ب

للتابعيةالنسوةونونالإناثمنوليس،الذكورمنتكونأنيجبهنا"فنسائهنّ:قوله

نسيءجمعأنهاعلىالنساءفهمناإذاإلايمكنلاوهذابيوتهن،كتبهنّتقولكأنفقط

لم:يليماهوالآيةفيالمذكوروغيرهنافالمستجدالمستجد)المتأخر(أيامرأةجمعلا

تفاهاتفينضيعلاحتى.(1)"الزوجابن.وابن.والأحفاد.الابنابنالزينةاَيةفييذكر

أمرين:ببيانالمثالهذامننقتصرفإنناالمؤلف

هيمنهجهمسلماتمنالمؤلفاهّدعالتيالأمورمنإنّ،المنهجيالتناقض.

وأصبح(عَبنَم)ىلإهناعندهتحؤلتقد(عْنَم)نأغير،العربياللسانفيالترادفمنع

النسيء،علىيدلّمنهماكلأالمستجد)المتأخر(هوفهاللترادفمنبعاًالربياللسان

عالمفيذلكفيعجبولا،نقيصْهإلىالشيءمنالمعاصرةالقراءةظلفيننتقلوهكذا

والشَيطاني)2(.الرّحمانيوعقليهالجدليمنهجه

للفوارقيعدلمفإنهالربيباللسانجهلهلفرطفالمؤلف،الربيةباللغةالجهل.

هّظحلسوءأنهويبدووالكسرةالفتحةبينلديهفرقلاإذ،معنىمنعندهالحركاتبين

بعفشكلينقصهاقديمةنسخةهياللغةمقاييسمعجممنعندهالتيالنسخةأن

قولمن)نساء(كلمةعلىبصرهوقع)نسي(مادةعلىالمعجمفتحفعندما،الكلصات

عبارةعلىفتحربماأو(3)التأخيروهو،ًءاَسَنالشيءبيعك:ةئيسّنلاو":المعجمصاحب

(4)التأخيروالنَسَاءُ:.ءاَسَنالشيءبيعك:ا"والنسيئة:وهياللغةمجملكتابهفيالفارسي

النونبفتحىلوُألاأنوفاته،امرأةجمعالنَسَاء،كلمةنفسهيهذهءاَسَّنلاأنفظن

.609ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد(1)

-323ص!السابقالمصدر:انظر(2)

.422ص،هج،سابقمصدر،اللغةمقالِس!معجم،قارسابنأحمد(3)

.All،3ج،سابقمصدر،اللغةمجمل،فارسبناْحمد(4)
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منمفررمصدرىلوُألاأنكذلكوفاتهوالكسر،الفتحبينوفرقٌ،بكسرهاوالثانية

باللسانجهلهيؤكّدماأنغير.قياسغيرعلىلامرأةوجمعاسموالثانيفعل)نسأ(

اسمهيالتي)المتأخًر(بكلمة،مصدرهيالتي)النسَاء(لكلمةتفسيرههوحقيقةًالربي

تكنلمخطيرةنتائجعليهينرتّبالخلطوهذا(ئسان)لكافلااسميقابلهاوالتيالفاعل

نأنفترضأنمقبولأالمؤلفزعميصبححتىأنهوهي؟المؤلفحسبانفي

لاسممقابلةتصبحلكي(نهيئِساَن)الصيغةبهذههيالكريمةالآيةفيكلصة)نِسائهنَ(

المتأخرين.الفاعل

نأوهي!سابقتهاعنخطورةًتقلّلاأخرىمشكلةأمامناتظهرذلكمعولكن

فيويقابلهرُّخَأئلاومصدرهالجرّبحرفمتعدٌ)تأخَر(الفعلمنهو(نيرَخأتم)الفاعلاسم

منفهيأما)ناسى(وتباعدوا"ا)؟(اورّخأتإذا،القومانتسَأ"ا:تقولفعل)انتَسَأ(المعنى

أنا:"نَسَاتهُم:تقولرَخَؤُمفاعلهواسمَرَّخَأفعلالمعنىفييقابلهبنفسهمتعدّ(أَسَن)لعف

المُؤَخراَت.أيالمفعولاسمبمفىالغائبالمؤنّثجمعضميريصبحوبهذاأَخَّرتهم"ا)2(

وكأنها)نسائهنّ(كلمةمن(ّنه)ريمضفينوّنللتعليلهفيفيظهرالجهلجهلاقا

منتكونأنيجبهنا"فنسائهنّ:فقولهاهّلكالكلمةمعنىعليهبتوقفالذيالسرّ

فهوبيوتهن"ا،كتبهنّتقول!كأنفقطللتابعيةالنسوةونون،الإناثمنوليسالذكور

هيالنسوةنونوهل،النسوةونونقولهينقضهالإناثمنولي!سفقوله،التناقضعين

بهذاجاءأينمنندريولا،إليهيسبقلمقولفهذاللتابعيةقولهأما؟الإناثنودطغير

إضافةأيالإضافةبالتابعيةيقصدأنهضربهاالتيالأمثلةمنأنهيبدوولكن،المصطلح

الهاءجعلمنمنهم-1:قولانللعلماءفيهاف)هنّ(.ّنهللضميرونجسَاءوبيوتكتب

.3،668ج(بقالساالمصدر(1)

(Y)3ج،السابىالمصدر،All.
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الحالإلىنظرمنومنهم-2.التأنيثعلامةالمشدّدةوالنونالضميرهيوحدها

الدلالةيخروظيفةمنلهاليسفالنون.(؟)ًةدحاوكلمةًوالنونالفمميرفجعلالحاضرة

بغيرها.ولابالتابعيةأسصاهبمالهاعلاقةولاالهاءمعأومنفردةسواءالتأنيثجمععلى

ضدالتابعيةفهلالمؤلّفزعمهالذيالتابعيةمصطلحوجودافتراضعلىولكن

للتابعيةالنونكانتوإذابها؟تلحقوأنبدلاالكلمةلتذكيرلازمةوعلامة،للتأنيث

هذهكلّفإنذلكومع؟للتأنيثأمللتذكيرهيوهلالإعرابمنالضميرهاءمحلّفما

السياقي،المنهجنتاجمنهيإليهاتوصّلالتيوالنتائج،بهاقامالتيالفريبةالتأويلات

نأيرىالذيالترادفمنعمنهجوهوتبنيهالمؤلفادتىالذيللمنهجنحالفمنهجوهو

بالتعدّيلنفسهسمحفلماذا،مواقعهابتغيّرتتغيرلاثابتةدقيقةمصطلحاتالكلمات

نستنكفلاثممجالاًنذئمأنالأدبوسوءالتناقضمنهذاأليس؟غيرهمجالاتعلى

والنقدالعلميةالأمانةوأين؟المنهجيالانسجامهوفأينبخفيهأنفسنامخشرأنبعدها

ومنللمؤلّفعليهالإجابةنتركماهذا!إ؟القارئعقلواحتراموالموضوعيةالعلمي

.نحوهنحا

السرقة.حدّ:الثالثةالقضية0306

بلعيد:لصادقا:أولاً.306،1

الحرابة،بهاويعنيكبرىإلىالسرقةتقسيمالفقهاءإلىنسبقدالمؤلفأنبما

(2)الثانيةبحكمالمتعلقالفقهنقدفيالأولىحكمواس!ثماره،السرقةبهاويعضىوصغرى

وأوضحأشملصورةًالقارئوإعطاءالبحثلتسهيل،معأالحدّيندراسةسندمجفإننا

المصرية،المكتبة:)بيروتخفاجةالمنممعدمراجعة،العربيةالذروسجامع،الغلاشِيمصطفىانظر:(1)

.117ص،\ج(م22،1989.ط

(11414!الجامميالنشرمركز:!نوت)ماكحالاًآياتفيجديدةنراءةوالتشريعالقرآن،بلعيدالصادق:انظر(2)

.198ص
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نتائجه.إلىالمؤلفبهاتوصّلالتيللكيفية

مدىعنالتساؤلمنالكبرىبالسرقةهوأسماهماأوالحرابةفيالمؤلفينطلق.\

اَمًنِإ!وهصا:الحدّبهذاالمشعلقتينالآيتينذكرثمّ(العمليةالحياةفيتطبيقهاإمكانية

تُقَطًعَاوأَوُبَتمصُي1ؤيُقَتلُوآْنَأاَلأَزضِفَسَادًاىِفوَي!عَؤنَوَرَسُولَهُ،اَلتَهََنرُبِراَحُياَلًذِينَجَزترأ

ىِفؤُهَلَواَخيُذلَاىِفخِزك!لَهُصلَفََذ!ِضَزالَامِفَاْؤَفنُيؤَأٍفَنِخفِنْزجُثهُمأَت!يهِزو1َ

(ٌريِحَزٌروُفَغاَللًهَنَأأَوُعَلغآَفتَقْدِرُوأعَلَئهم9ققتلِنِمْاوُباَتاَلًذِدس!ِآ*زيِظَعثلاَذَعِةَرِخَألَا

سرقواجماعةعلىبالقبمقأمر،الرسولا"أنوهونزولسببلهاوذكر.(34rr:الماندةأ

عليهمفغضب؟معاملتهموأحسنأكرمهم،الرسولأنرغمراعيهاولهَتلواماشيته

بالآيةفإذا:فماتوابالنار،أعينهموسملوأرجلهمأيديهمبقطعوأمرشديداًغضباً

المحتوىإبرازعلىالاقتصارأنيرىوهو.(1)"،الرسولقالهمايخالفيحزاءوتأتيت!زل

لمنطقالعلميةالقيمةحولإشكاليتينمناقشةمنانُنِّكَمُيسوفالاَيتينلهاتينالتشريعي

القديم.التفسير

ومقيدبالرسول!،خاصهوأمومطلقعامهوهلالاَيتينفيالواردالحكممسألة.أ

قسمين:إلىزلكفيانقسمواقدالفقهاءأنرأيهفحسب؟بحياته

ماأوالطريقوقطع،الجماعةحاربمنكلّفيعامالحرابةحدّأنيرىقسم.

ذلك.شابه

مقصورأنهأينزولهابسببومقيدخاصةيَالاهذهفيالحكمأنيرىوقسم.

،عندهالسليمالرأيهووهدْا.،الرسولبشخصومقيد،المعينةالواقعةتلكعلى

نأيرىالذيعشماويسعيدمحمدأمثالمنالمعاصرينالمفكرينبعضذلكفيوعمدته

.،الرسولبوفاةانتهتقدوغيرهالحكمهذاصلاحية

.91-ه؟19ص،بقالسالمصدرا(1)
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فيكذلكبلالتأويلفيالعلميةالمنهجيةفيفقطليستكمنالرأيهذاوسلامة

القرآنيمعناهافيمثلاًالحرابةفإنّ.النصنوعيةتجاهاتخاذهيجبالذيالمومفتحديد

التشريعهذالمثلالاطمئنانولأن،الرسولعاشهاالتيبالواقعةمخصصةهيالصحيح

لأحدوليس،فلاوفاتهبعدأما،وبيدهاللّهبيدالحكمكانحيثالرسولبوجودمرتبط

.هّدريجبمغلوطتأويلهوالقدامىالفقهاءتأويلفإنّوعليه.ذلكمثلادعاءفيالحقّ

الثاني.تساؤلهيثير،الرسولبزمنوخصوصيته،الحكمهذاتاربخيةولتأكيد

تحديدإشكاليةسنحلفكيف33الايةفيالحكمعموميةجدلاًافترضنالو.ب

لِّنميوأنهالحرابةحكمتاريخيةتؤكّدالآيةهذهأنفعندهلها؟التالية34ةيَالامفعول

جهتين:منوذلكقطعيّاًتشريعاًلاشرلهيّاًتشريعاً

وورود،السابقةةيَالافيالواردللحكم(سلِذَتَااًلِإالاستخناء!ورود.

وربطهالاستمناءتوضيحفيتزيد(عليهمأي)تقبضوا!مقِهتلَعْاوُر!فَتنَأِلتَقنِم)عبارة

الحكمأنوعنده.التوبةشرطتحققبمجردحاصلالاستثناءحكمأنأيتطببقهبظرو!

مشروطالاستثناءأنهوالأولالسبب:لشبيهتالتأويليقبللامطلقالاستثناءهذافي

اتباعهالواجبالحكمهوالاستثناءحكمأنفهوالثانيالسببأما،نفسهالمجرمبتوبة

.!ٌصِحَرٌروُفَغَهَتدأَت1ْاَوُمَلغآَف)الآيةآخرفيالوارداللهأمريمثللأنه!غيرهدون

مماعليهالمقدرةقبلالمجرمتوبةوقبولهم،الحكمبهذاوالقدامىالصحابةعمل.

بعضهناكإنّبل،بالتوبةنفسهعنالعقابدرءيمكنهإذ،مصيرهدّيسالمجرمأنيعني

بنسخبالقولالمنطقيالتقييمهذاتأييدفي،ذلكمنأبعدإلىذهبمنالكبارالفقهاء

تلاؤمهعلىزيادةًالقولفهذا.34ةيَالافيالواردبالاستثناء33ةيَالافيالواررالحكم

.المذكورةالآيةنزولسببالتاريخيةالواقعةمعكذلكيتناسبفإنّه،النوبةمفهوممع

السرقةمنموقفههوفماالكبرىالسرقةمنالإسلامموقفهوهذاكانفإذا.2
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َفِراَشلأَو!:الاَتيتينالاَيتينتحليلالمؤلفحاولىالسؤالهذاعنللإجابة؟الصغرى

ءِهِتاُظبَغدِنِمتَابَكَنَ*!نرحَكِيوروَاَدئَهُِةَئد1َنِّمنَبهَلأبِمَاكسًبَاجَزَآءَماَصُهَيأَيداَوُعَطقَاَفلش!ارِقَةوَاَ

_rg:ةلماثا1(مئَجرغَفُواَلئَهَإنَِةتَلَعيَضوُبَُهَتلأًتِإَفوَأَضلَحَ rn].

و)ظلمه()تاب(كلمتيبمعنىالتذكيرهوالمرّةهذهتحليلهبهبدأشيءأؤلوكان

عندهالآيةمعنىيصبحوبهذا،سرقتهبعدمنوالثانية،المسروقردعندهتعنيفالأولى

فيالنظرإلىويتجاوزهاالتقليديالفقهتفاصيلفيالخوضمنيتخلّصوبهاواضحاً،

علىواضحاًدليلاًعندهالسرقةمسألةتعدّالأصلناحيةفمن.والمنهجيةالأصلمسائل

المنهجناحيةمنأما،فيهالفقهاءزعمهماوبين،القرآنإليهدعامابينالواضحالفرق

التفسيرفيالفقهاءمناهجفسادعلىعندهواضحدليل،بالسرقةالمتعلقالفقهفإن

علىيبرهنأنحاولثمّعنها.والمدافعةأغراضهملخدمة،يقلهمالمالقرآنوتقويلهم

المسألتين:هاتين

الاَتية:الأمورملاحظةفيمكنالأصلفأماّ.أ

ا!رآناإقرارمنالرغمعلىأنهالمؤلفيرى،التاريخيسياقهفيالنصإلىالنظر.

ومؤسساتناقيمناتطورإلىبالقياسالقاسيةالعقوبةبهذهوقبوله،الجاهليللعرف

الذيوالاجتماعيالطبيعيالمحمِطإلىبالنظرمنطقيةًتبدوفإنها،اليوموالجزائيةالقانونية

القضائيةالمؤسساتوانعداموالقوّةبالقسوةيتسمكانالذيالمحيطهذافيه.ظهرت

الناسلأمنوالحافظةالرادعةالوسيلةهوقسوةمنفيهماعلىالقطعكان،القارة

وأملاكهم.

أدخلفإنّه،العقوبةشكلحيثمنبجديدالقرآنإتيانعدممنالرغموعلى.

إلىتوجهحيث،الجاهليةفيعليهكانتماإلىقياساًمضمونهاعلىثورئأتعديلاً

باببفتحوذلك،بنفسهخطئهوتداركالتوبةفرصةالسارقفأعطىالنفوسإصلاح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فهذا!وغَفورزحِئماَدئَهَانهئَحَلُبوُخَيَهًلدأًت!َفَحَلصَأَوءِهِتُظبَغدِنِمتَابَفَنَ!أمامهلتوبةا

وتطهيرها.النفوسلتزكيةالبابويفتح،السابقالعقابيرفعالاستثناء

الفقهاءأنأي،المنهجيالانسجامعدمفيفيتمثّلالقديمةالمنهجيةفسادوأما.ب

النوعمنحكمينمعالتعاملفينفسهالمنهجيتبعونلاالمعاصرينأمالقدماءمنهمسواء

.الصغرىوالسرقة()الحرابةالكبرىالسرقةوهمانفسه

أحكاممفسريأقدممنوهو؟العربيابن:وهمافقيهيننجدمثلأالقدامىفمن

الأندلسي.حزموابن،القرآن

لمأنهحينفي38رقماللآيةعلىللتعليقصفحةعشرةأربعخصصقدفالأول

منالرغمعلىقرآنئاًحكمأتمثللاوكأنها39رلهَمللآيةواحدةبكلمةولويتعرّض

عدّلماذاالفقيههذالنايبينولموالاستثناء)فمن(الاستدراكبفاءالسابقةبالاَبةاتصالها

السرقة.فييعدهاولمالحرابةاَيةفيالتوبة

السرقةفيبالنسخوقولهللاستخناءقبولهمنالرغمعلىفإنّهالثانيأما

ماندريولا،السرقةفيالواردتينالاَيتينإلىالبتّةيتعرضلمفإئه)الحرابة(الكبرى

متشابهين.شيئينمعالتعاملفيالفقيههذاتناقضرسبب

كالشيخبعضهمأدنمنالرغمفعلىالمعاعرينعندتكررقدنفسهالأمروهذا

المسألةحولالفقهاءبينجوهريواختلافإشكاليةوجودضمنيّاقبلقدمثلاًالسايس

عندالتوبةتسقطهلاالقطعبأنبالقولمكتفياًالمسألةمناقشةعلىيتجرألمأنهإلا

عنيتورعونلاالفقهاءأنهيهذاتحليلهمنالمؤلفبهاخرجالتيوالنتيجةالجمهور.

والتسلسلالقرآنصريحذلكخالفولوالمسبقةاَرائهموفرضالتأويلفيالتلفيق

.(؟)المنطقي

.2_\9هص،سابقمصدر،الأحكام!ياتفيجديدةتراءةوالثريعالقرآن،بلعيدالصادق:انظر(؟) r.
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المنهجي.والتناقضوالَدليسوالانتقائيةللافتراءمثالخيرالمؤلفأنوالواقع

الثابتةالحقائقويغاير،تعميماتهالمؤلفيطلقأساسأيعلىندريلا،الافتراء01

ومصادمةالفكربآحاديةللعلماءفاتهامه،الادعاءبمجرّدطمسهاأوتجاهلهايمكنلاالتي

حقفيمثلاًيقولأنلنفسهيسمحكيفوإلآ،والافتراءالتجَنيعينلهوالقراَنصريح

الوقتفي(1)"39للآيةواحدة"كلمةبولويخعرضلمبأنهالعربيابنالكبيرالمفسر

فقطواحدةجملةحتىولاواحدةبكلمةليسةيَالاهذهعنالعربيابنفيهتكلمالذي

تعالىدثهًاّقحالقطعوجبا"فإذا:كلامهنصوإليكالصفحةيقارببماعنهاتكلّمبل

بعضقالوقد-والعشرونالثانيةالمسألة:وهي،السارقتوبةولاشيءيسقطهلم

وتعلقوا،قولاًالشافعيإلىوعزوه،وحدودَهالثهحقوقَتسقِطالتوبةإنّ:الشافعية

،الوجوبمناستثناءوذلك.(9نتَقدِرُواْعَيَتهِمِْلئقنِمْاوُباَتسهلِذًلَا!ِإ!تعالىبقوله

سبحانهالثهلأن؟دليلناهوبعينههذا:علماؤناوقال.عليهدالحدوجميعحملفوجب

عليهوعطف.(متِهَيَعْاوُرِدقَت9نقتلِتَابُواْمِناَئَذِيساًلِإ!:قالالمحاربحذذكراّملوتعالى

كانفلو؟(ِهيَلَعيَتوُبُاَللًهًَتِإَفوَأَضلَحَظُاِتهِءبَغدِنِمتَابَفَنَ!:فيهلوقا،لسارقاحدّ

الدقائقأين!اللهسبحان؟الشافعيةمعشرويا،بينهماالحكمغايرماالحكمفيظلمه

المحاربإلىترواألم،غوامفالمسائلفيتستنبطونهاالتيالشرعيةوالحكمالفقهية

،باكّرلاوبالخيلالإيجافإلىالإماممعهيفتقرالذي،بسلاحهالمجترئ،بنفسهالمستبد

جميعمغفرةفيالكافرمعفعلكما،الحالةتلكعناستخزالاًبالتوبةجزاءهأسقطكيف

.الإسلامعلىاستئلافاًسلفما

الذيفما،الإمامحكموتحت،المسلمينقبضةفيوهم،والزانيالسارقأما

،02.ص،سابقمصدر،الأحكامآياتفيجدبدةقراءةوالتشرلعائقرآك،بلعيدالصادق(1)
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بينهماتقّرفوقد،المحاربعلىيُقالأنيجوزوكيف9عليهموجبماكأهميسقط

هذأكلعنهغابفكيف(؟)ااالمحققينيامعشر،بمثلكميليقلاهذا؟والحكمةالحالة

يتكقمالمؤلّفأنالأمرفيوالغريبفيوالتلفجقالافتراءعينهوهذاأليسئجياترىالكلام

القارئويحيلالمسألةهذهفيالعربيابنكلامعلىاطلعبأنهنفسهمنالواثقبمنطقهنا

يوحيالهامشفيلهبتعليقذلكبعديفاجئناثمّمنها)2(نقلالتيالصفحاترقمإلى

بهاجاءالتيالحججبعض"إن:يقولأصلاًالعربيابنكلامعلىبطلعلموكأنه

حسب،العربيابنقالهماذلكمثل؟الحيرةعلىتدفعأدطشأنهامنالقدامىالفقهاء

...وأماّبقوتهمعتصمبنفسهمستندالمحارب...لأنعاشور:ابنالطاهرمحمدماذكره

جعلبلمباشرةالعربيابنعنينقللمفهنا(3)"المسلمينقبفمةفيفهماوالزانيالسارق

ابنتعرّضعدمصفحتينقبلدّكأاسذياذاكهوليسوكأنه،عاشورابنعلىالعهدة

فيوالانتقائيةالتلاعبعينهذاأليس.واحدةبكلمةولوالمسألةلهذهالعربي

بعدميعتقدودنممنالحداثيينمنوغبرهالمؤلفأنالمعروفمن،التدليس02

لتعالجعجاءتتاريخيةأحكامأنهابحجةالحاضر،لعصرناالشرعيةالأحكامصلاحية

القضاءوانعدام،القَبَليةفيهتسودمتخلفاًوقِيميّاًوسياسيأوأقتصاديّاًواقعاًاجتماعيّاً

حولقولهمثلاًمنها،كابهمنكثيرةمواضعفيالمؤلفهدّكأماوهذاالم(المؤسساتي

19،\ط،الجيلدار:)بيروتالبجاويمحصدعليتحقيق،القرآنأحكام،عداللهبنمحصد،العربيابن(1) AVم)

.6؟لمص،\!ف

.02"ص،سابقمصدر،الأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتشرلعالقرآن،بلميدالصادق:انظر(2)

القيالسابقةالفقرةفيانظرها،39الآيةحولالمربياب!0قالهمماجزءالكلامهذا.022ص،السابقالمصدر(3)

عفه.نقلها

سعيدمحمدالاْفكار،هذهترسيخالزمنمنعقدينعلىيزيدمامنذجهدهمحاولواالذينهؤلاءمن(4)

.الإسلامفيوالفائدةالربا-4الإسلاممعالم-3الإسلاميةالخلافة-2الشرلعةأعول-1كتاباتهومن،عشماوي

الإسلامية.الثريعةتطبيقإلىالدعوةحولاكتاباتهمن،أمينأحعدحسين
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نطورإلىنظراًقاسيةًالعقوبةهذهالعشرينالقرنأبناءنحنلنابدت"وإن:السرقةحكم

بالرجوعمنطقيةًوتبدوتفسيراًتجدالعقوبةهذهفإضا،والجزائيةالقانونيةومؤسساتناقيمنا

هذهتجدكماعامةبصفةوالقسوةبالقوةالمتسمالمجتمعلذلكوالبشريالطبيعيالمناخإلى

زجريةمؤسساتفيهتوجدلااجتماعيمحيطفيالعيشظروفإلىنظراًتبريراًالعقوبة

ضدقوّياًوازعاً،عنهينتجالذيالإشلال)1(معاليدبقطعالحكمفكان؟قادرةوقضائية

.(2)،،السرقة

يتماشىجديدفهمتأسيسوإعادةأقوالهمفيالفقهاءمنازعةحاولفقدوعليه

ولو11الوسيلةتبرر"الغايةمبدأوفقذلككلّولكنوأمثالههوإليهايصبوالتيوالحداثة

منالعباراتعطَمقيحيثعقبعلىرأسالحقائقوقلبالعلميةالأمانهَحسابعلى

حكممسألةفيمثلاًفنجده،معتقدهلخدمةمضادةسياقاتفيويضعهاالأصليةسياقاتها

وأومطلقاًًاّماعحكماًالاَيتنِناعتبارمجب"هلوهو:وهميَاًسؤالاًحولهايفتعلالحرابة

أقوالمنلهاخصلقثمّ(3)اخاص؟الظرفومستجيباًوحدّه،بالرسولخاصاًحكماً

إنّ:السؤالهذاعلىّدّرللشقينإلىالفقهاء"ينقسمقائلاً:متضادينقسمينالعلصاء

وفعلأ،.الكاملبالمعنىحذاًالحرابةبالتاليواعَبروا،عافاًالحكماعتبرقدمنهمالكثير

الجماعةيحاربمنعلىالحذإيقاعفيسنداًةيَالاهذهاعتبارعلىالفقهجرىفلقد

.(4)"اشابهوماالطريققطعوعلى

منآخرًاّقشأن"!غير:قائلاًأيديولوجيتهوفرضوالاختلاقالتدليسفيبدأثم

؟،بالرسولوخاصةمعينةبواقعةخاصةةيَالاهذهإن؟فيقولذلكغيريرىالفقهاء

.()الشللالصحيح(؟)

.991صاسابقمعدر،الأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتشرلعالقرآن،بلعيدالصادق(2)

.19فىص،السابقالممدر(3)

.91صه(السايقالممدر(4)
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،َنيِّيِنَرُعلاشأنفي،للنبيمعاتبةًنزلتهذهإنقال!هّنإ،الليثعنالعربيابنذكرفلقد

لقاحهسرقواالذينقطعلما،هّنلارسولإدن:قالأنهالزناد)؟(ابنعنالقرطبيوذكر

واحديقلفلمالاَية")2(هذهاللَهفأنزلذلكفيوجلعزاللّهعاتبه،بالنارأعينهموسمل

وخاصلغيرهايتعداهالا،المعئنةالواقعةعبتلكخاالحكمهذاأنالعلماءهؤلاءمن

بصلاحيةيقولون،ذلكمنالعكسعلىهمبل،تطبيقهغيرهلأحديجوزلا،بالرسول

كقهمشروعهأنإذنفسهالمؤلفبهيشهدماوهذاومكالنزمانلكلالشرعيةالحدود

.(3)"التقليديةالمنظومةهذه"نقبضعلىقائم

منالنزولأسبابمسألةسياقفيأوردوهكتبهممناقتطعهالذيالكلاموهذا

عبهذاالخصوأوالعمومبهليثبتوالا-المؤلفتجاهلها-أخرىأسبابخمسةبين

(4)أوردوهوإنما،الشرعيةالأحكاميبطلوالذيالمؤلفهمّدقالذيالتاريخيالماديالفهم

بخصوصلااللفظبعمومعندهمالعبرةإذلإبطالهلاالحكمتزيلفيبهللاستعانة

التيالقدامىالفقهاءمقولةاعتماديجوزا"ولا:يقولنفسهالمؤلفيقركما)د(السبب

.(6)"السببخصوصفيلااللفظعمومفيهيالتفسيرفيالعبرةأنتؤكّد

(2

;r

.491ص،6ج،سابقمصدر،القرآنلأحكامالجامع،القرطبيانظرالزنار.ابنولي!الزنادأبوالصحيح

.140ص،سابقمصدر،الأحكاماَياتفيجديدةقراءةوالتريعالقرآن،بلعيدالصادق

والقصورالفكريالتهافتتبينجغيمنعمانللدكتورالكتابلهذاجيدةمراجعةهناك.3.ص(السابقالمصدر

اَياتفيجديدةقراءة:عيرث!تلاو""القراَن،جغيمنممان:انظر.المؤلففيهوقعالذيماالمهجيوالتنافضالمعرفي

الخامسة،النة،بماليقلاالعالميةالإسلاممِةالجامعةتصدرهامحكمةسنولةنصففكريةمجلة،الخديد،"االأحكام

.254-231ص،م0120نجراير،التاسعالعدد

ائقرآن،لأحكامالجامح،القرطبي0595-594ص،2ج،سابقمصدر،القرآنأحكام،عربيابن:انظر

lص،60جاسابقمصدر o l_1 tA.

الحلبيالابيمصطفىمطبعة)مصر:القرآنعلومفيالإتقان،السيوطيالرحمنعبدالدينجلالانظر:

1978،وأولاده ELI4.-39ص،\م(بئ.

.492ص،سابقمصدر،الأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتشرحالقرآنبلميهد،الصارق
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الجزءعلىالقرطبيذكرهممانقلهفياقتصرقدقصدهلسوءالمؤلفأنوالغريب

أبوأجلهامنأوردالتيالغايةيبينالذيرخَالاالجزءوأهملغرضهيخدمأنهتوهّمالذي

الحكمعموميبينالجزءفهذايَعُد")؟(لمالُمثْلةعنونُهِيظِعؤ"افلما:الروايةهذهالزناد

يوضحهماوهذا،بعدهلاالحكمنزولسبقتالتيالُمثْلةعلىكان(2)ّحصإنالعتابأن

تلكبعدوقعماكلفيسارٍةيَالافيالواردالحرابةحدّأنأي"دُعَي".لمالزنادأبيقول

وخاصةمعينةبواقعةا"خا!ةمسألةأنهمنالمؤلفادعىكماوليس،الحادثة

.(3)"بالرسول

ربطوهياتباعها،المؤلفيذعيالتيالقاعدةفييظهر،المنهجيالتناقض03

مرتبط،القرآنيةالأحكامفهمأدنهذاكلمنالواضحمن"إنّه:نزولهبسببالحكم

مقيدالأحكامتلكمدىتحديدفإنّوبذلكشأنها،فينزلتالتيالظروفبمعرفة

التيالحادثةعنبمعزلالأحكامهذهتؤخذأنيجوزفلا؟الحوادثتلكبمقتضيات

.(4)،"اهيفجاءت

اقترنتالتيالرواياتكلتماماًويتناسىالمبدأهذايناقضالسرقةمسألةفينجده

عندهشيءفأهمَ،فرضهيريدالذيالمنطقمعنتفقلالأنهاإلالشيءلا،الحكمبهذا

الشأنهذافيالواردةالأحاديثأما،القراَنيةالأحكامتاريخيةوإثباتالفقهاءتسفيههو

(3

.9Itص،6ج،سابقمصدر،القرآنلأحكامالجامع،ائقرطي

سليعانالغفارعبدتحقيقبالآثار،المحلىفيالإيصال!الأفدلسيحرمبنسميدبنأحمدبنعليانظر:

ا"وأما:قائلاالروايةهذهصحةفيطعنحيث.287ص،؟2ج(م9881،العلميةالكتبدار:)بيروتالبنداري

ميةفيريهعاتبه،اللهرسولأن:فيهلأن،جداًمنكرولفظه،!رسلفيحجةولا،فمرسلالزنارأبيحديث

لمحز(أًذنتَلِمَعَثَُهَتلأعَفَا!تعالىقولهمثلهوإنماالعابلفظلأن،أملاًعقابفيهايسمعوما،المحاربة

.34يةلمبةلتوا

.961ص،سابقمصدر،الأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتهشرحالقرآن،بلجدالصادق

.492ص،السابقالمصدر
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وعدمالسرقةحكمعمومللشلتمجالاًيدعلابماوتبينالفقهاءإليهذهبماتؤيدفهي

رضيعائشةعنالسارقتوبةبابفيصحيحهفيالبخاريروىفقد،بالتوبةإسقاطه

،،الخبيإلىحاجتهافأرفعذلكبعدتأتيوكانت،امرأةيدقطعالنبي!ا"أنعنهااللّه

ا"أنمنسننهفيالنسائيرواهماهذا!لؤلد،القطعبعدفالتوبةتوبتها"ا)؟(وحسنتفتابت

ماالثه،رسوللهفقالمتاعمعهيُوجَدولماعترافا،اعترفبلصنَيِتُأالثه*:رسول

فقالبهجاءواثمٌفقطعوهبهجيئواثمَفاقطعوهبهفاذهبواقال،بلىقال.سرقتإخالك

،(2)"عليهتباللهمقال.إليهوأتوبالثهأستغفرفقال،إليهوأتوبالثهأستغفرقل:له

هذاإخبارفيأنيشهدوالسياق،الثه!رسولعليهأقامهماللحذمسقطةًالئوبةكانتفلو

توبته.علىدليلنفسهعنالرجل

التيالمخزوميةالمرأةأهمتهمقريشاًا"أنعنهااللهرضيعائشةعناَخرحديثوفي

"!هّللارسولحِبّأسامةإلاعليهبِحترئومن،اللهرسولفيهايكلممنفقالواسرقت

أيهايا:فقالفخطبقامثم،اللهحدودمنحدّفيأتشفعفقالْالثه،رسولَفكفمَ

فيهمسرقوإذا!تركوهالشريفسرقإذاكانواأنهمقبلكمكالنمنضلإنماالناس

.(3)"ايدهامحمدلقطعَسرقتمحصدبنتفاطمةأئالوالثهوايمُ.عليهالحدّأقامواالضعيف

تحتكتابهاولفيعينهالحديثبهذااستدلقدنفسهالمؤلفأنوالغريب

فياتهمهالذي(4)العربيابنعنونقله(بالمستضعفينالكريمالقراَن:)اعتناءعنوان

بهاتهمبما،الرس!ليتهمأنالمؤلفيستطيعفهلوالتناقفرر.بالتعصبالسرقةمسألة

،rط،السلفيةالمكخهبة:الخاري)القاهرهَصحيحلرحالاريقح،الحسقلانيحجربنعليبنأحمد(1)

n% f!V-)11؟-11.ص،12بخ.

دار:)القاهرةالسيوطيالدينلجلالشرحوعنيها،النائيسنن،النسائيبحربنعليبنشميببنأحمد(2)

.68ص،8ج(.ت.د.ط.د،للتراثالريان

.89ص،12ج،سابقمصدر،البخاريعحيحبشرحالباريفتح،العسقلانيحجرابن(3)

.74ص،سابقمصدر،الأحكامآياتفيجديدةتراءةوالتشىلعالقرآنبلاميد،الصارق:انظر(4)
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أدنالأمرفىِوالطريفالحدود؟تطبيقفيوالغلوّالقراَنعريحمعارضةمنالفقهاء

الاتهاما!يطلقأنه!آمرهعلىغلبتالتيوالمزاجةالمخهجيتسيبهشذةمنالمؤلفّ

قبلالمحاربتوبةبقبوللقولهمالحرابةفيالفقهاءيمتدحمثلاًفهوسببهايبينأندون

ذلكوبعدالسرقةمسألةفيأما،(؟)السليمللمنطقرأيهحسبمهلّصوتوعليهالمقدرة

مغالنِنءاهَعفلاهؤلاءويصبحبالنوايا،وتشكيكاًواتهاماتٍذفاًالمدحينقلبمباشرةً

أغراضهمعنومدافعينيقلهمالمللقرآنومقؤلينفاسدةمنهجيةوأصحابومتطرفين

أرادالتيالأغراضهذههيفماالاتهامهذاصحةافتراضعلىولكن،(2)ةّصاخلا

الكانبعلىيجبماهذا؟السارقتويةبفبولالقولعدمخلالطمنخدمتهاالفقهاء

له.قيمةلالغواًكلامهيصبحوإلاويفصلهيبيفأنمنهجيّاً

الفقهاءجعلتالتيالموانعآوالدوافعماهوكفهذلكمنالأهتمالسؤالولكن

سرقةاهّدعنفسهالمؤلفبأنعلماًأغراضهمخدمةفيالحرابةحذاستغلالعنيعدلون

التيالسرقةمنأعظموالاقتصاديوالسياسيالاجتماعيأثرهاأنشكولاكبرى

بخصغرىسرقةًهواسماه

القراَنيةالتشريعاتأنبذلكيتضح"وإذ:قولهلتناقضاتهالأخرىالأمثلةومن

قوله:ينقضه(3)"الكلياتإلىبالمرور-تسمحولابهااهتمتالتيالجزئياتفيمحصورة

وهي،عامةبأحكامأيضاًجاءهّنإبل!فحسبمخصصةبأحكامالكريمالقرآنيأت"لم

للقانودتقارةأسساًتكونلأنيؤهلهابماوالشموليةبالعموميةتمتازالتيالمبادئتلك

النظاملكاكلالثابتةالركيزةوتكون،والتفصيليةالجزئيةالقواعدعنهاتتفرع

.198-؟97ص،سابقمصدر،الأحكاماَيا!فيجديدةقراءةوالتمثريعالقرآن،بلعيدالصادق(1)

\_149ص،السابقالمصدر(2) 9 A.

.292ص،السابقالمصدر(3)
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التشريعفيالتجريبيالطابعوتغلبالتنظيريالاتجاهغياب"إن:وقوله""ا(.القانوني

قبلها.أوالنبويةللفترةالمعاصرةالمجتمعاتتشريعاتإلىبالرجوعشاذبأمرليسالقراَني

نظرأذلكإلىالاحتياجقليلةلأنهاعامةبصفةالتشريعقليلةالمجتمعاتفهذه

التجريدمنهينعدمويكادالتجريبيالطابعفيهيغلبماوكثيرأ...الاجتماعيةلظروفها

تناسىأوونسي(2)"مقتضبةواحدآنفيهيالقانونيةمثلاًالأحكامالتوراةففي؟تماماً

"وكانت:كاملةويهوديةورومانيةبابليةتشريعيةتانّودمعنتحدّثذلكقبلأنه

وحتىوالحثيةوالاَشوريةوالبابليةالسومريةالمدوناتمثلالتاريخفيالأقدمالمدونات

فيالمحتوىنفسلتجد.وإنك..المدنيللقانودنالتابعةالموادعلىأغلبهاتحئوياليهودية

..فإنه.اليهوديالتشريعفي.وكذلك..الرومانيكالقانونوتعقداًتقدماًأكثرتدوين

وقانونالعائلة)قانودنالمدنيالقانونأي،الصروفةالموادنفسالمعاملاتقانونفيتضغن

القديمةالتجاربهذهكلمع..وبالمقارنة.الجنائيوالقانونالالتزاماتوقانودتالملكية

التاريخيةالظروفلدراسةالمجالهناليسمرموقةًحالةًاستثنائيةًاليهوديةالمدوناتتمثل

للنظرياتًاَرثمصدراًلاحقموضعفيعندهأصبحفقدالقرآنحقفيأما(3)بهاااالخاصة

إن11َذلككلمنجدباًقيعاناًكانبعدما-كذلكأنهوالحق-العامةالتشريعيةوالمبادئ

بالأساسالحكميةتايَالاوفي،الكريمالقراَنفيفائقةبمكانةمختصالعامةالمبادئهذه

مثلأساسيةمبادئذكرإلىالحصرسبيلعلىلاالمثلسبيلعلىنشرِأن...ويكفي

.(4)"...والصدقوالخيروالعدلالإحسانفكرة

.31.ص!سابقمصدر،الاْحكامآياتفيجدبدةقراءةوالتشريعالقراَن،بلعيدالمادق(1)

(Y)22ص،السابقالمصدر It.

(rالمصدرالسابق)،144-142ص.

..131-3؟"ص،الاب!المصدر(4)
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أمين.حمدأحسين:ثانياً.2ء306

اللجوءخطورة"آمنفيهايحذرعامةبملاحظاتالمسألةهذهحول!كلامهالمؤلفيبدأ

والتماس،اللَهأحكاممنحكمعلىتحايلاًيكونأنحقيقتهفييعدولاالذيالتأويلإلى

.(؟)"تطبيقهمنللتهرّبسبيل

إلايسعدولاوأغراضهاالسلطةمقاصدإلابخدملاالاتجاههذاأنيرىوهو

المزيدتتبنىكيشعوبنالدفعوسيلةًالاتجاههذافيرأواالذينوالمستعمرينالمستشرق!ث

النصو!بظواهرالتمسكهوالصوابأنيرىوهوونظمها.الغربيةالمدنيةمظاهرمن

مثالينيضربثم.الأفقوضيقالجمودمنالتحررشريطةوالحنابلةالظاهريةفعلمثلما

بقطعالمقصودبأنيقولطفالأول!النصظاهررأيهح!سبيعارضانالتأويلمنلشوعين

السرقة،إلىالاضطرارمنيمغعالذيالشريفالعملسبلتوفيرهوةيَالافيالسارقيد

سيؤديالذيالإسلاميالمجتمعوجودعلىمعلّقالسرقةحدتطبيقبأنفيقولالثانيأما

ضربهيالتأويلاتهذهكلإنّرأيهحسبأنهعْير،السرقةأسبابومغعالرخاءإلى

ُةحلِراًسلَاَوُقِراَشلأَو!و:الواضحالصريحالنصمعتتعارضوالسفسطةالتحايلمن

عندهالصحيحوالموقف.(2)(38:العالْدة(أفَاَعلمُو(أَيذِيَهُمَاجَزَآءَميِمَاكسًبَانَبهَلأفِنَألنَهِ

بدأئم(3)"واضحصريحلحكمواضحةصريحةمواجهة:واحدةعبارةفيتلخيصه"يمكن

الآتية:المسائلفيالصريحةالمواجهةهذهشرحفي

وفيالجاهليةفيالعربيةالجزيرةشبهفيالسائدالملكيةنوعكانFالنصخلفية.\

تنقلإذاالبدويالإنسانإنّحيث،العقاراتمنوليسالمنقولاتمن،الرسولزمن

صاحبها.حياةعلىاعتداءيمثلعليهاالاعشداءوكانيملكماكلراحلتهعلىمعهيحمل

.89ص،سابقمصدراالإسلاميةافرلعةتطبيقإلىالدعوةحول،أمينأحمدحسين(1)

.ها-94ص،السابقالمصدر:انظر(2)

(r)15ص،بقالاالمصدر.
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كانفإنّهللوقتمضيعةولعدّهاالمهنمنوغيرهاللزراعةازدراءأكثركانالعربيأنوبما

الأعمالتلكبينمنالسرقةوكانت،والنهبالسلبأعمالعلىقوتهتأمينفييعتمد

.البدويحياةعمادالإبلعلىتقعماأكثروكانتالعصر،ذلكفيوالمشروعهَالمتفشية

لعشراتتستمرقدالقبائلبينوحروبويلاتيجرعليهاالاعتداءفإنّكذلكأنهاوبما

الجديدالدينلنشرالمجاورةالأمممعللصراعيتأهبوهوالإسلامجاءوعندما.السنين

فرضأنالجديدالمجتمعوبناءالمتناحرةالقبائلبينالعداوةأسبابلإزالةوسيلةأنجعفإنّ

المجتمعهذاوحدةيهددالذيالخبيثالداءهذالاستئصالالسارقليدالقطعحدّ

الناشئ.

مجتمعاتوشملتالإسلامرقعةاتسعت،النبيوفاةبعد؟الأوضاعتطؤر.2

للملكيةهِسفتعدلم،مختلفةواقتصاديةاجتماعيةونظمحضاريةخلفيةذاتجديدة

المهمبالأمرناقتهالرجلسلبيعدولمالعقاراتالعربالفاتحونوتمفك،أهصيةالمنقولة

الجديد.المجتمعفيالشائعةالرئيسيةالجريمةهيالسرقةتعدولمبل،حياتهعلىوالخطير

قائمأيزاللانصأمامأنفسهمالفقهاءوجدوالمتغيراتالظروفهذهفلّوفي

الفقهاءهؤلاءعلىوالمنطقيالمفروضمنكانرأيهوحسب.السارقيدقطعفيوصرمجأ

المجتمعبظروفالصلةوثيقةكانتوالسنةالقرآنأحكامبعضأنصراحةيعلنوهاأن

حقمنفإنهعليهوبناءً(فقطبذلكعةوخاالسلامعليهالرسولوبزمنالجاهلي

الإسلامروحهدىعلىالأحكامتلكتطوّرأناللاحقةوالأجيالالأخرىالمجتمعات

المناسبلك!َنملاتجدوأن،السرقةعقوبةمنالشكلبذلكترتبطوألأومقاصده

فيالقطعحققهاالتينفسهاالنتائجيحققلأنهذلكفعلالواجبمنبل،لظروفها

الجاهلي.المجتمع

عنوأحوالهالجديدالمجتعظروفلتغيرالفقهاءإدراكمنالرغمعلىولكن
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عصرفيعنهاعصرهمفيالحدّعلةاخلافعليهوبناخ،الرسولزمنفيالمجتمعأحوال

الالتزامبينللتوفيقالتأويلإلىفلجؤواأنفسهممعأماءيكونوالمفإنهم،الرسول

الصريحالواضحللنصتقييداًكانهذاتأويلهمولكن،المتغيرةوالظروفبالنص

قدأنفسهمالفقهاءهؤلاءفإنّوتفاوتها،الاجتماعيةالبيئاتاختلافومجكم.المطلق

النص.لتطبيقالمقيدةالشروطوضعحولاختلفوا

دونتحولطأنيمكنشرطاً،الأربعينيقاربماالمؤلف؟عدّدوشروطقيود.3

تجنبفيرغبةًإلاالشروطهذهيخترعوالمالفقهاءأنيرىوهو،القطعحدّتطبيق

وهيبالتزيرذلكعنيستعيضونجعلهمالذيالأمر،الإمكانقدرةيَالاحكمتطبيق

صنيعأنللبعضبدا!انأنهيرىوهو.النبويالحديثولاالقرآنيذكرهالمعقوبة

لهميقرولاسعيهمعلىيشكرهمولايحمدهملاهوفإنّهعليهيحمدوامماهذاالفقهاء

بالظنوخضوهوتأولوهالقرآنصريحخالفواقدرأيهحسبلأنهمذلكفيبفضل

.الكاذب

بأحكاملاالإسلامبروحالأخذهوتبنيهيجبالذيوالأمينالرجوليوالموقف

ومكانزمانكلّفيالسبيلسواءبهدايتناالكفيلهوالموقفهذالأنمتناثرةمعينة

شبابنامنالمستنيرينوتشجيعللعالمينرحمةًالإسلاملاستمرارالوحيدوالضمان

السفسطةأمامالطريقوقطعوالأفرادالشعوبكرامةوحفظالدبنعلىللإقبال

.(؟)واللأتجاربالدين

:دقن.؟"2"3"6

بعدفالمؤلف،نفسهيظهرأنإلاالمنهجيوالتناقفررالفكريالتهافتيأبىوهكذا

خصائصه،كلّمنالإسلاموتجريدالحدود،إلغاءإلىبناينتهيالمراوغاتهذهكل

.16-15ص،سابقمصدر،الإسلاميةالريعةقطبيقإلىالدعوةحول،أميناْحمدحسين:انظر(1)
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ذإ،البيانمنمزيدإلىتحتاجلاظاهرةنتيجةوهذه،العدميةأحضالنفيبناوالارتماء

التاريخيبوجودهااعترافمجرَديكونأنيعدولاعندهالنصوصبظاهرالتمسك

مجررتكونأنتعدولاوأنها،للجاحظالحيوانوكتابالسبعبالمعلقاتكالاعتراف

لهاتعديةوأيبانتهائهانتهتالذيوالخاصالمحدودواقعهالتعالجعجاءتنصوص

منهاالصحيحوالموقف!لمحتواهاوتحريفعليهااعتداءهوالواقعذلكغيرعلىوتعميم

تصورمجرديكونأنيعدولاالكلامفهذا،التارلخمتحففيووضعهاتحنيطهاهو

هوالمقامهذافييهمناالذيأنغيربمقاصدهولابالإسلاملهعلاقةلامسبقاًوموقفاً

يلي:بمامنهانكتفيوالتيالمؤلففيهاوقعالتيالتناقضاتبعضبيان

منضرباًللنصوعىوتفسيرتأويلكليعذالمؤلفجعلالذيالمشطقأوالمنهجما.ا

الحكمبصلاحيةيعترفلاه!الذيقولهيعدٌفصاذاعلمبغيراللهعلىوتَقَوُّلٌالسفسطة

التيةيَالامنومعنىًلفظأوأبسطأوضحثمة"اليسبأنهيقرّكان!اذاالعصر؟لهذا

الصريحالنصهذاهويخالففلمازا(1)"مبينعربيبلسانالسرقةعلىتنصجاءت

وكيف؟،الرسولبعصرخاصبأنهأخبرهومنئجتاريخينصأنهبحجةتجاوزهإلىويدعو

يشهدكان!اذا؟صريحةمواجهةبأنهاويفتخربهاللهحكممايعارضأنلنفسهيسعح

مقوماتتكتملحتىالسارقيقطعلاأنأرادلووجلعزاللهأن،تعالىالله"بشهادة

ولاذلكأغفللماالشريفالعملسبلنوفيربهاقصدأنهلوأو،الإسلاميالمجتمع

نألنفسهيسمحفكيف(2)"عليهيطلعنالمشريعةعلميكلفنابأنأعنتناولا،أهمله

منصياغةللتطوير،إسلامية"صياغةهوقولهأنويدعييقلهمالماللّهعلىيتقول

(3)سبيلها"فيعقبةًلاالعصراحتياجاتولمواجهةللتقدموسيلةًتكون،إسلاميمنطلق

.ه.ص،سابقمصدر،الإسلامةالشرلعةنطبيقإلىالدعوةحولاأمينأحمدحسين:انظر(1)

.ه؟ص،السابقالمصدر(2)

..59ص،السابقالمصدر(3)
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بخلافه؟والعملالصريحالنصكَربأمرهاللهأنوعلم،الغيباطلعفهل

الملكيةهو،القطععقوبةفرضسببأنالتاريخيمنهجهوفقالمؤلفيرى.2

العلةهيهذهكانتفإذا!للضياعبالتاليصاحبهاوتعرّض،سرقتهايسهلالتيالمنقولة

لااليومالملكيةلأنوأوكدأظهرالحاضرعصرنافيفإنها،السرقةعقوبةلفرضالحقيقية

اهّنإبلالسارقمنبنفسهاتفلتأنكثيرةًأحيانأيمكنهاالصحراءفيتتنقلناقةفيتتمثل

رزضظبمجردالغربأقصىإلىالشرقأقصىمنتتنقلورموزأرقامفيتتمثلاليوم

فحسب،والضياعللخطرفردحياةترضلاوسرقتها.الإلكترونيالحاسبأزرارمن

.والحروبوالضياعوالاستعبادالمجاعةإلىبأكملهاشعوباًتعرضبل

الزكاةبأنلقلنامنتهاهإلىالمؤلفمنهجخطّنمذأنوأردناهّلكهذاتجاوزناولو

لوجودبهالناحاجةفلاالانأما،الفقراءلمساعدة،النبيعصرلحاجةاستجابةجاءت

بالبيئةارتبطقدالشكلبهذاوالصوم،نفسهالغرضيؤديالذيالضرائبقانون

وشبهالعربيةالمنطقة"فيالرحمنعبدالهاديعبدلذلكيذهبكماتنتجهوماالجغرافية

فيكماالنباتيالصيامعلىالاعتمادالصعبمنكاسا،الخصوصعلىالعربيةالجزيرة

في،الرعيعلىأساسهفييعتمدكانالإنتاجلأنوذلك،الهنديأوالمسيحيالضمط

سواءالنمطبهذاالغذائيالنظامارتبطوبالطبع،الكلأقليلةالماءقليلةصحراويةأرض

قدبل،أساسهافيوالتمورالشعيرعلىتعتمدفقيرةزراعيةوبينية،وألبانهاالماعزلحوم

وكذلكطبيعتها")؟(،هذهأرضٍفيتربيتهوتحريمالخنزيرلحمتحريمفيسبباًذلكيكون

منأساسيّاًركناًوجعلهالحجعلىالمحافظةوكذلك11اجتماعيةلظروفاستجابةفهوالحج

والاقتصادية،،والسياسية،الاجتماعيةالشروطلتلكاستجابةًإلاهوماالإسلامأركان

،\ط،الربيالثقافيالمركز:)بيروتالدينيالنصنوظيففيقراءاتالنصسلطة،الرحمانعبدالهاديعبد(")

\"9ص(م1993
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تجاوزهااجتصاعيةظاهرةمجردالإسلاميصبحالتاريخيالمنهجهذاوفقوهكذا(؟)"والروحية

التاريخي.وجودهابصحةالاعترافسوىمعنىأيلهايبقولمالعصر

واضحةصورةإعطاءفيكافيةًتكونأنأرجووالتيالحداثيةالنصاذجبعضهذه

هذاوراءمنإليهايسعىالتيوالغاية،الكريمالكتابلفهمالاتجاههذاطريقةعن

الفهم.

r ca

.601ص،لسابقاالمصدر(1)
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الخاتهة

YVI

7،1.ملخص:

برؤوسللإمساكطولياًالخيطومدّوراءالالتفاتمنالبحثهذانهايةفيمناصلا

كليإطارفيومتقاربةمتجاورةوهيالختامفيإليهاوالنظرالأساسيةالبحثمسائل

يعتقدماإلىوتوجيههوتركيزهالفكراستجماعفييساعدناأنشأنهمنذلكإذ،رَّغصم

وُلوُجَها.الرائدينتنتظرمستقبليةوآفاقمنافذأنه

البحث:مسائل.1؟107

الفصلبلورتهافياستُغرِقَالتي-الأساسيةالبحثونواةالمسائلهذهأولىإنّ

منوذلكحداثيّاًفهماًالقرآنفهمإلىالدعوةتوقيتظاهرةهي-البحثمنالأول

غربيةومناهجنظرياتوتبنيمناهجمنالأمةعليهتعارفتمايتَجاوُزِالمناداهَخلال

والمورد.المنشأ

علىتتوقفوالتيوأصالتهامصداقيتهاحولالتساؤلالظاهرةهذهاستدعتولقد

التصوربدهياتإطاروفقعنهاالمترتبةالنتائجوسلامةالداخليةعناصرهاانسجاممدى

عنللإجابةاحتيجولقد.(بالضرورةالدينمنب)المعلوميعرفماأيالعامالإسلامي

الآتية:النتائجعنكشفتوالتياللاحقةالخمسةالفصولالسَساؤلهذا

هذهظهورخلفالكامنةالتاريخيةالملابساتالبحثهذامنالثانيالفصلتناول!.؟

ذلكفيالأساسيةالعواملأهممنأنفتبينبالذاتالمعينةالزمنيةالحقبةهذهفيالظاهرة

العالمبهَيِنُموماوالتحررالتنميةشعاراتمنبهوعدماتحقيقفيالتيارهذافشلهو

منتبعهاومام1967هزيمةهيعليهأشدهالعلّهزائممنقيادتهظلَتحتالعربي

إلىالحداثيينأجبرالذيالأمر(الإسلاميللتيارأفقيوامتدادالحداثيللمشروعضمور

حدّعلىواتخاذهالصراعآلياتضحنإدراجه!امكاقيةالدينيالعاملفيالنظرإعادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(؟)!"نَالاالدائرةالفكريةالمعركةفيًايّركف"سلاحاًالقمنيمحمودتعبيرسيد

العكلالحداثيالُمنَطرأجبرتالتيهيالمعركةواستراتيجيةالوالهَعفضرورةإذن

نجدلم"وماالعربيالوطنداخلويوّطشهاالحداثةيخدمتفسيرأالديننفسيرإعادةعلى

تغييرفينفلحفلن،العربيالإنسانبناءفيالدينوابتعاد،للدينًايّرصعجديداًتفسيراً

تشريعيَاًأصولئاًتفكيراً"يقتضيللدينالجديدالتفسيرفهذا(2)"...الاجتماعيةالبنى

الحداثي.المشروعيخدم(3)"ًاديدج

هذهتأطيرهوواضحهوكماالفصلهذافيالباحثهمّدقالذيفالإسهام

العواملومعرفةالصحيحالمعرفيسياقهافيووضعهاالتاريخيةمعالمهاوتحديدالظاهرة

هذافيالبحثغماريخوضأنأرادولمنلهأتاحمماظهورهاخلفالكامنةالأساسية

والتنبؤالبيانيخطهاورصدومنهجيَاًواقعيأتعاملاًمعهاالتعاملإمكانيةلاحقاًالموضوع

لها.المناسبةالحلولووضعوتوجيههابمآلاتها

عنيجيبأنمنهجيَأالضروريمنالباحثوجدالتأطيريالفصلهذاوبعد.2

!اظهارالإسلاميةالتفسيريةالمناهجتخطّيالحداثيونتمكنكيفوهونفسهيطرحتساؤل!

عتبةعلىتضعناالسؤالهذاعنالإجابةالحاضر؟للعصرصلاحيتهاوعدمتهافشها

مناهجفيأساسيةآلياتأربعمنالحداثيينموقففيهتناولناوالذيالثالثالفصل

والنسخ.،واللغة،والس!نة،الكريمالقراَنمفهوموهيالإسلاميالتفسير

.28ص،سابقمصدر،والتراثالأسطورة،الفمنيمحمدسئد(؟)

مركزنظمهاالتيالفكرلةالندوةوماقثاتمجوث،".العربيةالوحدةحركةفيودورهاالمرأةالدرا،أيمرة(2)

.82ص،(3،9391ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعرليةالوحدةدراسات

العربيهَالثقافةفيالتراثمذبحة،طرابيثىجورج.28اصاسابقمصدر،الثقافيةالمسألة،الجابريعابدمحمد(3)

مصدر،المعاصرالربيالخطاب،إسماعيلفادي.125281.ص.15-14ص،سابقمصدر،المعاصرة

.147عى،سابق
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إلىاوهّبنتقدالحداثيينمنكثيرأأنالبحثخلالمنتبين؟الكريمالقرآنمفهوم.أ

يتناقضأمرعليههوماعلىوإبقائهالكرلمللفرآنالسائدالمفهومعنالعينإغماضأدن

تطبيقفيحريتهممننفسهالوقتفيويحدَبهايؤمنونالتيالتاريخيةالماديةوالنظرية

اجتماعينتاجعندهاالكلإذ!النصوصبيننفرقلاالتيالحديثةالبحثمناهج

أنهعلىالقراَنإلىينظرالإسلاميالفهمأنحينفي،والحذفوالإضافةللنقدخاضع

وجهةمنالمفسرفمهمة،بنواهيهوالانتهاءبأوامرهوالعصلبهالإيمانالواجبالثهكلام

والإضافة.،والحذفالنقدوليس،الامتثالثمحاولةالفهمحدّعندتقفإسلاميةنظر

والقولالمصحفصحةفيمباشرةًيطعنأنأركونمحمدفعلمامثلبعضهمحاوللهذا

يكونأنوينفي(1)الخاصةوأهدافهالمؤرخبأغراضمحكومةتاريخيةظروفنتاجبأنه

.(2)متعاليإلههناكيكونأنحتىأوالنَهكلامالقرآن

فيمباشرةالطعنإلىلازيدأبوحامدنصرفع!مثلصاالآخربعضهمعمدبينما

تاريخيةتراكماتحصيلةهوالقرآنأنفكرةترسيخعلىالعملبل،المصحفصحة

شكلفيمحمد،لسانعلىالمناسبةاللحظة!ظهرتالعوبيللمجتمعقاسيةومعاناة

(3)"إثباتإلىمَحتاجلاوبديهثةثقافيمنتجوجوهرهحقيقنهفيالنص"إنأدبينص

توصّلوقد.النصوصبقيةإليهمخضعماإلىخاضعبشرينتاجالقرآنأنهيفالحصيلة

عِلْصيمِها.ولاوتهافتهاتناقضهاوبيانالشبهاتهذهدحصن!إلىالباحث

طرقهيالمطهّرةةنّسلامعالتعاملفيالحداثيونسلكهاالتيالطرقإنَ،السنة.ب

.57ص،سابقمصدر،الجهيمصياحلهرجمة،الإسلامعلىنافذة!نأركلمحمدةانظر(1)

دار:ولفدنتىوريب)عحلاحعهاضمترجمة،القأعيا!لةاستوالإسلامياعكرا:كتبهآخرفيكَونأريقول(2)

وأالقرآنيالخطابتاريخيةتلغيئكيبينهافماتضافرتالأشياءهذه""وكل:116ص(ام؟110،99،الساقي

الموحىالأبديانكلاموكأنهويعاش،ولقرأ،يتلىلكيالقرآنيانخطابنومَدقيآصبحواوعفدئذمحواْ.غحوها

."....متعالإلهقبلمنبه

457ص،سابقمصدر،النصمفهوم،زيدأبوحامدتصر(3) ، T.
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وهيواحدةغايةعندتلتقيأنهاغير،الحداثتةتاراّيتلاوتنوّعبتعدّدومتنؤعةمتعدَدة

يتحصناّممالرغمعلىأنهتبينوقد.الكريمللقرآنالبيانيدورهاوإلغاءالسنةتهميش

عملتةوتسهيلخصومهملتهميشوتَوْرِيَاتواستعاراتتاطّوحتمنالحداثئونبه

نأكتاباتهمفيلفأَممومطلعلأيّيمكنالتيالخلاصةفإن(الجماهيز\لوعيالتسفل

لاوأنهاالحاضرلعصرناالمطقرةالنبويَةالسنّةصلاحيةبعدماعتقادهمهييستخلصها

جاءلمنملزمغيرمحددينومكانزمانفي،الخبيئبهقاماجتهادمجردتكونأنتعدو

بالسنّةالالتزامويعدّذلك.غيراعتقادالكبرىوالمغالطةوالمجازفةالخطآمنبل،بعده

وقفزاً،والتطورللتّارلختشويهاًوحديثاًلهَديماًالمسلمينعلماءبينعليهالمتعارفبمفهومها

بالواقعلهعلاقةلافراغفييعيشالذيالخيالمنضرباًو،والمكاننامّزلابعديعلى

الداخليتناقضهاعنبالكشفالمزاعمهذهتهافتبيانفيالباحثاكتفىوقد.(2)والحياة

وتضاربها.

فياستغلالهاالحداثيونحاولالتيالمسائلأكثرمنالنسخمسألةلَعد،النسخ.ج

بهليسشدلإلاّلشيءلاالنسخأثبتقدبعضهمأنفرأينا.نظرهموجهاتودعمتأييد

زيدأبوحامدنصرفعلكماتفسيرهفيالقديمةالمناهجصلاحيةوعدمالقرآنتاريخئةعلى

علىدليلأكبرالنصفيبحدوثهاالعلماءأقرالتيالنسخظاهرة"تعد:يقولحيث

يسلملاالنسخلظاهرةالفهمهذأحدودا"وفي(3)"والواقعالوحيبينالعلاقهْجدلية

علممروياتمننقديموقفامخاذعدمعلىعهمحرمنالنابعالحطأمنالقدماء

ءارَالابينوالتوفيقالقدماءعنالنقلمجردعلىواعتمادهموالمنسوخالتاسخ

.(4)،"والرواياتوالاجشهادات

.247ص،المستقبهلوآفاقالاريخيالمأزقدانالسو،حمدحاجالقاسماْبومحمد:انظر(1)

(r)566ص،سابقمصدر،والقرآنالكتهاب،لهثحرورمحمد:انظر.

.413و21هص،نفسهالمصدركذلكوانظر.1اVص،سابقمصدر،النصمفهوم،زيدأبوحامدنصر(3)

.21صه،لسابقاالمصدر(4)
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هوكماالجدليةالنظريةعلىالقرآناشتمالعلىبهليستدلأثبتهقدوبعضهم

:يقولحيثالاجتهادلكيفيةوتعليمأحجةًالنسخفييرىالذيشحرورمحمدشأن

التشريعتطويرفيلنهتديلناتعليماًوالمنسوخالناسخوتعالىسبحانهاللَهجعل"فقد

.(2)-والاستقامةالحنيفيهَ-الضقيضينجدلوفقأي(؟)"حدودهضمن

ةير!نلاعلىالقرآناشتمالطمنمسبقاًاعتقدهماليثبتنفاهفقدرخَالابعضهمأفا

ولا،الجدليةالنظريةلاأنهرأيناوقد.(3)دمححاجالقاسمأبوقلكإلىذه!كماالبنوية

انتهىقدفالأولنفسهمناقضةمنصاحبهاتحفظأنمنهماأيّاستطاعتالبنيويةالنظرية

النسخقبولعلىأمرهاستقرقدوالثانيجدليتهعلىرليلاًكانالذيالنسخرفضإلى

"حالةدإقرارهوبالنسخالقولأنمنهجهوفقلأنهمصدرهوفيالقرآنفيوالطعن

القراَن")4(.أنزلالذيالحقفيطعن.)و!..ومضمونهالقرآنتركيبةفيالتناقض

اللغةأنيرونحيثسلبئاًموقفاًالعربيةاللغةعنعموماًالحداثيونيقف،اللغة.د

حملعنوقاصرةعائمة!راكدة،عقيمة،بدائيةلغةهيالمعاجمعبرإليناوردتالتي

وبيئةطبيعةفيظهرتلغةالجابريقولحسبلأنهاوذلك،(3)المستجدةالمعاني

الانفصالمبدأيْالعربيلاشعورفيتسَّرَكالمناخومتقلبةوجدباءقاحلةصحراولة

النتيجةفإنّواضحهوفكما.(6)المنطقيوالترابطالسببيةإلىتفتقدلغةفهيوالتجويز.

.476ص،سايقممدر،والقرآنالكتاب!شحرور(محمد

.452-447ص!سابقر!صم،والقرآنبا!كلا،سثحرورمحمدتانظر(

.68صر،سابقمصدراالمعرفيةالقرآنمنهجة،حمدحاجالقاسمآبومحمد:(انظر

.43ص11ج،السابق(المصدر

،3ط،المصرلهةالأنجلومكخبة:)القاهرةالقديمالتراثمنموقفوالتجديداتىاث،حنفيحسنانظر:(

.93ص،(م1987

،(م4،1992ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:،)بيروتالعربيالعقلبنيةاالجابريعابدمحمدانظر:(

.243-241ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اتخذهالذيالسلبيالموقفهذاأنالفصلهذاممتنستنتجهاأنيمكنالتيالعامة

نزعةتحكمهموقفهوالخصوصعلىومناهجهعموماًالإسلاميالتراثكلتالحداثيوذ

إلىكثيرةًأحياناًإضافةًللحداثةالأعصىالأيديولوجيوالتعصبالسياسيةالمماحكات

ومناهجه.بالتراثالمطبقالجهل

إلىانتقلناالإسلاميالتفسيرمناهجل.وحنظرهموجهةونقدعرضبعدثم.3

استغرقوقدالكريمالقراَنلتفسير!بنيهاإلىيدعونالتيالحداثيةمناهجهمأهمَعرض

فهماالمبدآنفأما.مناهجوثلاثةمبدأينإلىفيهتعرضناوالذيبأكصلهالرابعالفصلذلك

والمنهج،التاريخيةوالمادية،المطاصرةالألسنيةفهيالمناهجوأما،والشموليةالموضوعية

.الأسطوري

موضوعالظاهرةعنالذاتفصلضرورقإلىالحداثيوذدعا،الموضوعية01

الوهمفيصاحبهيوقعآنشأنهمنمسبقفكرأوعاطفةأيمنوالتجررالدراسة

وهي:توافرهامنلابدشروطالتراثمعالنعاملفيةيعوض.ومللو.الحقائقومخالفة

الدراسة.موضوعالظاهرةطبيعةعلىالهمعرف.

ثلاثعلىتوفرهمنبدلاالمنهجوهذالدراستها.الملائمالمنهجنوعيةتحديد.

التراثيالنصعنالمسبقةالمفاهيمكلتناسيأيالبنويةالمعالجة؟أولاً:أساسيةخطوات

ربطأي،التاريخيالتحليل؟ثانياً.الداخليةعلاقاتهشبكةخلالمنآلضاضهود!أسة

النصتاريخيةفهمأجلمنهذاوكل.والاجتماعي،والسياسي،الثقافيبمجالهالنص

.(1)الأولىالأيديولوجيةالنصوظيفةعنالكشف؟ثالثاَ.يخيةالتاشوامكانيته

المستوىفعلى.والنظريالواقعيالسنديعوزهوجدناهالحداثيالادعاءأنغير

عندهمالموضوعيةإذعمليَاًلهوتنكرالمبدأهذاخرممنآولالحداثيينوجدناالواقعي

.32-3.ص،سابقمصدرطالحدأثةوالتراث.الجابريعابدمحمد:انظر(1!
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المفهومأنرأينافقدالنظريالمستوىعلىأما،خصومهاوإنهاء،للحداثةالانتصارهي

الثلاثبالحقائقومعارضممخرومتهقادممفهومهوللموضوعيةالحداثيونتبناهالذي

تشبع؟ثانياً.والتاريخيةالثقافيةبالمعاييرتأثرهاأيبالقيمالعقلانيةتشبع؟أولاً:ةيتَالا

مشبعةأداةهيوصفهانريدالتيالوقائعوبينبينناتتوسطالتياللغةلأنبالقيمالوقائع

والفهمللتبليغوقابلةرالواقعبالعق!!مرتبطةأنهاأيالقيمواقعية؟ثالثاً.الثقافيةبالقيم

.(1)المشتركوالتحليل

لاالتيالدراسةهيالواعيةالعلميةالدراسةأنالحداثيونيرى،الشمولية.ب

شعوليةدراسةفهي،العامحسابعلىالخاصىِفتتقوقعولاالعامفيالخاصتذيب

أساسشرطعندهموهي.(2)متعددةومناهجبأدواتوتتناولهالموضوعأجزاءتستوعب

ظاهرةًبوصفهالإسلامبنقدوذلك،مصراعيهعلىالحداثيبمفهومهالاجتهادبابلفتح

أدنماغيروالتا!يخ)3(.والمجتمعللدينالحديثاسلمياالتنظيرضوءعلىوتقويمه،خاصةً

بدلالشيءبحقيقةالمخلّوالخعميمالشصوليةبدلالتجزيئيةهوفعلاًمنهمتحققالذي

4بهوالإحاطةالمعرفة U)الولاءفيالأعمىوالتعصب،للمنقولاتالمتعمدوالتحريف

فإن)د(.وباختصارالإسلاميالفكرحسابعلىالوضعيللفكروالتحيزوالانتماء

ضدمنهجزءتوظيفأجل!تالتشطيرمبدأللتراثدراستهمفيسلكواقدالحداثيين

.(6)الإسلاميينالأيديولوجيينخصومهممواجهةفيرخَالاجزئه

(2

(3

.36-3هصر.سابقمصدر،الراثتقويمفيالمنهجتجديد،الرحمنعدطه:انظر

.24ص،سابقمصدرعوالحداثةالتراث،الجابريعابدمحصد:انظر

حامدونمر.12-ا1!ص(ت.د،.ن.د).دصحأخليلترجمة.ومما!سةأمالةالإسلام،أركونمحمد:انظر

.12ص،سابقمصدر،الحقيقهالسلطةالنص،زيدأبو

.33صر،بقتمصدر،التراثتقويمفيالمخهجتجديد(الرحمانعبدطه

.82ص،سابقمعدر!نموذجأ"المربيالعقل"نقدللتراثالتجزييةالقراءة،العبدليالحفيظعبد:انظر

.12ص،سابقمصدر،المعاصرةالسليةا!ثفافةافيالقراثمدمجة،طرابيعثيجورج:انظر
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نظروجهةمناللسانيةبالدراساتيتعلقماكلوهي،المعاصرةالألسنية.ج

نظراًأنهرأيناوقد،الترادفمسألةالمحورهذافيبالدراسةمنهاتناولناوقد،معاصرة

بعدملوقلاًاّيرظنبعضهمتبنىفقدالأولىمراحلهافيالوضعيةبالمدرسةالحداثيينلتأثر

محددمعنىعلىتدلفيهكلمةكلأنمدّعينالكريمالقرآنعلىإجراءهمحاولينالترادف

المصطلحاتمثلذلكفيمثلها،السياقبتغيريتغيرولاغيرهافيهيشاركهالاثابت

.(2)الماديال!جودفييقابلهماذهنيمفهوملكلبدلاأنهيرونإذ(؟)والرياضيةالفيقلائية

نتائجمنونتيجةالشكلانيةمظاهرمنمظهرأنهعلىالترادفإلىنظرواالمقابلوفي

وجدناهموتطبيقيّاً)4(ًايّرظنأنفسهممناقضتهمعلىزيادةًأنهغيرواَئاره)3(.الاستبداد

لنظرياتومرددينبأحدثهايأخذونأنهميدعونالتيالمناهجعنحتىمتخلفينكذلك

اشتهرالذيالوضعيةالمدرسةرائد"لوأ*9!"3،!أ""فتجشتينفأصحابهاعتهاتخلىقد

ويقولحياتهآخرفيذلكعنيتراجعنجده(ْ)كتاباتهأولفيالترادفبعدآبالقول

.(6)الكلماتلمعنىالمحددهوالسياقويجعلبالترادف

النظريةأنهاويرون،التاريخيةبالماديةكثيراًالحداثيونيحفل،التاربخيةالمادية.د

العلاقةوتحديدالنسبيةقيمهباعيَسلاوالتاريخيةحركيَتهضمنالتراثقراءةعلىالقادرة

منهجيةوانظر:56ص،\ج،سابقمصدر،الثانيةالإسلاميةالعالميةحمد،حاجالقاسمأبومحمد:انظر(1)

سابق،مصدر،معاصرةإسلاميةدراسا!شحرور،محمد؟167ص،سابقممدر،المعرفيةالقرآن

4,(42-4.

(r)

(U

.72-17ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحعد:انظر

.432صر،سابقممدر،معاصرةإسلاميةدراسات،شحرورمحمد:انظر

القاسمأبومحمد.141ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرضرمحصد،24-14ص،السابقالممدد:انظر

.158-571ص،اج،سابقمصدر،الفانيةالإسلاميةالعالمية،حمدحاج

.5( See: Ludwig Wittgenstein( 1988), Tractatus Logico- Philosophicus. D. F. Pears & B. F)

McGuinness!سseلأ:HلاmanitiesPressIntenational,1"ح! (trans.), Zed. London and New J

.32-(2.pp

.7,6(See: Ludwig Wittgenstein( 1960), The blue book. Oxford: Blackwell, pl,77; also of p. I)
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الازعاءإلىبعضهمذهببل(1)منهوالديمقراطيةالتقدميةالعناصروبينبينناالموضوعية

خلآبموضوعيَتفسيرتقديمعلىتقدرأوتضاهيهاةيّرظناليومهناكيوجدلابأنه

والادعاءلهاشرعيمبررإيجاد(3)بلينيناقداءًبعضهمحاولوقدوضعنا)2(لمثل

عدمانّيبكما،وتناقضهاالأقوالهذهتهافتانّيبوقد،(4)الكريمالقرآنلاَياتبمطابقتها

بناءمجردتكونأنتعدولالأنهاالكريمالقرآنلفهمالتاريخيةالمادبّةتطبيقإمكانيّة

التخلّيوأدنالإسلاميةالعقيدةلمبادئالمناقضةالقبلئةالمسفماتبعضعلىيقومعقدي

أساسها.منوتقويضهاالنظريةكلّانهيارإلىيؤدّيمنهاواحدةعنأوعنها

يعترفمنهجهوالأسطوريالمنهجأنالحداثيونيرى،الأسطوريالمنهج05

أجلمنعليههيماعلىوفهمهادراستهايحاولثمّ،أسطورةبوصفهابالأسطورة

التيالتبريريةالأيديولوجيةمقولاتهونقضبهاالمرتبطالدينيالفكراشتغالكيفيةمعرفة

بنيةذوعندهموالقرآدت.(ْ)الصحيحالتاريخيوالنهقدالعلموبينبينهحاجزاًتقف

والأساطيرالعربيةالشعبيةبالحكاياتالجزئيةالتاريخيةالحوادثفيهتختلطأسطورية

والإسكندرغلغاميشأساطيرا"إنوالأناجيلللتوراةقصصيةتأثيراتعنفضلاًالقديمة

زلكإلىيضاف.القرآنىِفواضحةًأصداءلهاتجدالكهففيالنائمينوالسبعةالأكبر

.(6)"القديمةالعربيةوالحكاياتوالصابئينوالأناجيلالتوراةتأثيراتالحالبطبيعة

.6ص،\ج،سابقمصدر،الإسلاميةالعربيةالفلهـفةفيالماريةالنزعات،مروهحسين:انظر(1)

.159-ا58ص،نظروجهة،الجابريعابدمحمد:انظر(2)

.0.120،.3(James Thrower( 1983 ) , op. ci))

السابع،العدد،المعاصرالمسلممجلة،\"الإسلاملظهورالماركشةالتفسبرات"حول،مصلوحسعد:وانظر

_1Aص،\؟76 OV.

.23!-23.ص،سابقمصدر،والقرآنالكتاب،شحرورمحمد:انظر(4)

.23ص،والتراثالأسطورة،ينضِقلامحمودوسئد،134،261ص!علمةقرأءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(5)

العريالرمز،نصرجودةعاطف:وانظر.84ص!سابقمصدر،علميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(6)

.4صه(م3،8391ط،لأندلساردا:بيروت)،الصوفيةعند
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التصديقالراهنالحديثوعيهمعلىيصعبالتيالقرآنيةالتصوراتهذهأنوعندهم

يزالونلاالذين-وأتباعهللنبيبالنسبةواقعيةًوحقائقكونياًمخيالاًتشكلتزاللاليها

وأ،والتاريخ،الأسطورةبينالتفريقيستطيعلاوعيهملأن-هذايومناإلىمنتشرين

هوهذاكلامهمأنرأيناوقد.(1)الماديةالواقعيةوالعوامل،التصو!لةالمثاليةالعواكلبين

منينطلقالذيالغربيالأنتروبولوجيالفكرأوساط!ايدورلمامشوّهتكرارمجرّد

الخاطئللتصورونتيجةبشريّةصنعةوأنهاوماديّتهاالأريالنماكلّبوضعيّةتقولمسفمة

الاجتماعيةالوظيفةدراسةعلىوتتركّزتنص!تالأنتروبولوجيمهمّةفإدنمالهذا،والوهم

تامَقسممنانطلاقهمفيذلكويتمثلالمنهجيتهافتهملديناثبتكما.(آ)الأديانلهذه

خالفواقدأخرىناحيةمنأنهمكما،(3)موضوعيةمنبهوعدوامابهايخالفونقبلية

لتحليلها)1(.والمناسبةالكافيةالأدواتيمتلكونلامواضيعوتناولواالشموليةمبدأ

يعنىالتطبيقجةللمسائلكاملينفصليهىخصصخاالمقترحةمخهجيتهمعرضوبعد.4

رأينافقدالعقديالمستوىعلىفأما.الفقهيةبالمسائلوالثاني،العقديةبالمسائلالأول

نفيوهيواحدةغايةعندينتهيوالذيهؤلاءفيهوقعالذيالععَديالخلطمدى

فقدلهذا،والتجربةالحسمنطقالىالقرآنفيماوردكلإخضاعومحاولةالغييات

بالتنالهَض،القراَنيالقعصفعخطإلىأسطوريماديتصوروفقبعضهمانتهى

حاولقدوبعضهمالقمخيمحمدوسيد،العظمجلالصادقفعلمثلماواللاواقعية

ناطقةًإماوجعلهاالماديةالفلسفةإلىالقرآنيةتايَالاإخضاعالترادفمنعشعارتحت

مراحليثبتلكيئاضطرالذي،حمدحاجالقاسمأبوفعلمثلماالتاريخيةالحتمبةباسم

مث!اهتلصيذهتعليق:كذلكوانظر(99!ص،سابقممدركاعلميةقراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد:انظر(1)

والصفحة.المصدرنفسىِفعليهصاع

;.2000(,The Anthropoloqy of Religion: An Introduction. USA and UK)2حأ ( See: FionaBow)

.4.Blackwell Publishers, p

الفصل.هذامنضوعيةالمومجثانظر(3)

.119صوكذلئ!،19.ص،سابقمعمدر،علميةتراءةالإسلاميالفكر،أركونمحمد(4)
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كاتهامالنبوةمقامفيوالطعن،القصمالقرآنيآياتمعانيتحريفإلىالتاريخيتطوره

جعلحيث،المتناقضا!صراعإثباتإلىوإما.العقليةوالبساطةبالإحيائيةبعضهم

شحرور.محمدفعلكماالماركسيةللفلسفةقاموس.عنعبارةًالكريمالقرآن

وراءمنهؤلاءإليهايصبوالتيالغايةأنرأينافقدالفقهيالمستوىعلىوأما

القولأو،أركونمحمدفعلكماالمصحفصحةفيالطعنإماهيالمناهجهذهلَطبيقهم

عابدمحمديفعلأنحاولكماطبقيّأتأويلاًوتأوللهاالشرعيةالنصوصبتاريخية

لعصرناصلاحيتهاوعدمأحكاممنالنصوصبهتنطقمابمحدوديةالقولأو،الجابري

بلعيدصادقيفعلأنحاولكماأصلاًشرعيةأحكامهناكتكودنأن!انكاربلالحاضر

فعلمثلماشرعيعقدكلمنوالتحللالإباحيةإلىالدعوةأو،أمينأحمدوحسين

الرسالة.هذهفيماوردأهمملخصهذاشحرور.محمد

البحث:نتائج.20107

:يتَالاكهيالبحثهذافينتائجمنتسجيلهيمكنماأهمإنّ

الإسلامتمييعإلىقصدغيرأوقصدعنيهدفالذيالفكرهذاخطورة.\

بثّعلىوالعملانتشارهامنوالحدالإسلاميةالصحوةلمحاربةمطيةوجعلهوتهميشه

الظروفأملتهاهتمامهوبالدينالحداثييناهتمامفإنوباختصاروتوطينها.العلمنة

المتنامي.الدينيالتيارضدّوالسياسيةالفكريةوالصراعاتالواقعية

تصلدرجةإلىفيهاوالزهدالإسلاميالتفسيرلمخاهجالواضحالحداثييناحتقار02

علميةقناعاتعنيصدرلاوالعداءالاحتقارهذاأنغبرالمكشوفالعداءإلىأحياناً

ومناهجه.بالإسلاممركبوجهلحضاريوانبتات،فكريتعصّبعنبلواضحة

مناهجيقدمونلافهم،الحداثيونمنهايعانيالتيوالضبابيةالمنهجيالتناقض3

لهايعدلممتقادممعظمهامننافرةصرفيةوأشلاءءمستوردةأيديولوجيةتصوراتبل
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بدهياتمعتتعارضذلكمعوهي،منهالمأخوذةالغربيالفكرأوساطفيصدى

الكريم.القرآنفهمفيبديلاًمنهجاًجعلهابحاليمكنولا،الإسلاميةالعقيدة

ماأووالفكربالعقيدةيتعلقمامنهاسواءالحداثيونيقدمهاالتيالتفاسيرإنّ.4

روحعنالبعدكلةدِسعبمنحرفةتفسيراتهي؟والتشريعيةالفقهيةبالمسائلمنهايتعلق

والأخلاقيةالفكريةالأزمةعمقمدىعلىإلاتدللافهيدلت!ان،ومبادئهالإسلام

منهاتعانيالتيالمأساةةّدحعلىمؤشرخيروهي،الحداثيونهؤلاءمنهايعانيالتي

لتغييروتفانٍبإخلاصيعملونمثقفيهاصفوةمنبل،أبنائهامنجزءأصبححيثأمتنا

الدينوهدم،والتشريعي،والأخلاقي،الفكريالفسادوتقنينهويتهاوطمسمعالمها

منيسيئونفهم!افلاسها.فشلهاثبتلأيديولوجياتمتطوعينووكلاء،الدينباسم

صنعأ.يحسنونأنهميحسبونحيث

والسياسيةالثقافيةالخارطةمستوىعلىوالدوليةالإقليميةللصتغيراتنظراً.ه

هوالاتجاههذايمثلهأنيمكنشيءأخطرفإنّ،اليومالعالمبهايمرالتيوالاقتصادية

الشعوبعلىوفرضهاأفكارهوترويجالمهمنةالقوىقبلمناستغلالهإمكانية

مؤشراتولعل،اتباعهالمسلمينعلىيجبالذيالفهموجعلها،القوةبمنطقالإسلامية

الموظفحامدعلاءقصةولعلّ،بصيرةذيعلىيخفىلامماباتتالاحتمالهذا

أحدَذُعوالأمريكيةالجائزةعلىحصلحيثببعيدةعناليستبمصرالضرائببمصلحة

فيهتهجمالذيرجل(عقلفي)مسافةالمشبوهلكتابهإلالشيءلاالرأيحريةأعلام

منغيرهاإلىالقرآنفيوطعنوالرسلالأنبياءمنفيهوسخرالإلهيةالذاتعلى

.(1)الفكريةالنفايات

(.ت.د،.ط.ر،الفضيلةدار:)القاهرةالقرآنيالنصومحاكمةجديدةعلمانيةهجمة،سعغانكاملانظر:(1)

.101-97ص
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البحث:آفاق.207

291

1,Y,V.عامة:توصيات

أهمها:منأمورإلىيدعوالباحثفإنّنتائجمنتقدمماعلىبناءً

شكلاالأمروهذا،حولهاالبحثوتعميقنفسهاالظاهرةهذهرصدمواصلة.\

وإلمامواطلاع،ومعنويوماديفكريوتسلح،وموجهة،متضافرةجهودإلىيحتاج

الحضاريالوعيمع،سواءحدّعلىالغربيةوالفلسفاتالإسلاميالفكربمناهجكاف

لتاريخية.واوالأخلاقيةالثقافيةوحدودهاومميزاتهابالذاتوالهـثثعور

التفسيريالمجالوعلىعمومأالإسلاميالفكرعلىالظاهرةهذهآثاررصد.2

الفترةهذهفيظهرتالتيالإسلاميةالتفسيراتدراسةخلالمنوذلكخصوصاً،

والردّةوالرباوالشورىالمرأةكقضيةالمستجدةالقضايابعضحولغالباًتتمحوروالتي

السلطويالنفوذمنلهاوماالكبرىالظاهرةهذهلمثليكونلاأنًاّدجالمستبعدمنإذ

الفكرعلىأثرأيأوصدىأييزيدأوعقودالثلاثةعمرهايقاربوالتيوالمعنوي

الأوبئةهذهمنومخصينهالإسلاميالفكرتنقيةأجلمنذلكوكلّالإسلاميالعربي

.والسموم

واعيةًدراسةالظاهرةهذهبدراسةتعنىمتخصصةبحوثومراكزمؤتمراتإقامة.3

وعدماحتوائهاومحاولةالمباشرةوغيرالمباشرةاَثارهاوضبطورصدهاومراقتهاوهادفةً

يبلغأنقبلالاحتقانلهذامنافذوفتح،تسبقناأنقبلالأحداثوسبقذلكفيالتهاون

الأمةبهاتمرَالتيالحرجةالظروفهذهمثلفيخاصةًالعقدوينفرطالربىالسيل

وتعميها.بلالأبصارتعشيتكادضبابيةعنوجودهاعلىيخيموماالإسلامية

القرآنية:الدراساتلهتجديدمنهجيةاثتراحات0212،7

العصر،وحاجياتيتناسبماإلىبهاوالارتقاءوتععيقهاالقرآنيةالدراساتتجديد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ال!ريصوالقرآنهالربالحداثيون292

تجديدإلىفيهالحاجةدعتالكريمالقراَنعايشهاالتيالعصورمنعصرهناكليسإذ

فيالقرآنيالتفسيرمهمة"إن:حسينمحمديقولالحاضر،عصرنامثلالتفسبرمناهج

القرآنمواكبةبيانفيتتبلوروالقيمللمفاهيمالعصريالمنظوروفيالحديثالعصر

هذايبرز!انما،الاجتهماعيللهدفالقرآنفيالدينيالهدفممازجةىِفوتتأكد،للحياة

فيالجيللمشكلاتالمناسبةالإنسانيةالحلولبإعطاءالكريمنآرَعلالتفسيرالبَنَاءالدور

مراعاتها:منبدلاضوابطالتجديدلهذاولكن(؟)"الحياة

مابحسبعصرلكلوضرورياً،لازماًأمراًالتجديددامما:الثوابتاحترام01

أنالأمرلهذايتصدىمنلكلبذفلا،وقائعمنفيهواستجدتوسائلمنفيهأتيحت

منويهدمالخلطفييقعلاححىومتغيراته،وثوابته(وفروعهالمجذَدبأصولعا!لاًيكون

وليسالمبدأهوالتشريعفيالثابتأنويقولأحديأتيفإن،ا؟صلاحأرادحيث

تلزمولافيهظهرتالذيبعصرهاخاصةتاريخيةتجربةهيالسنةبأنيفولأو،الشكل

أساسهمنللديننسفمنإليهيؤديلماالخطورةغايةفيأمرلهو،العصورمنبعدهمن

كيانفيفعلهاتفعلالهدامةللأفكارمصراعيهاعلىالأبوابوفتح،عقدهمنوالتحلل

فيها.الخيربقايامنالسنونأبقمَهماهدموتككل،الأمة

هيالثوابتأنيعرفواأنالمناهجوبناءالتجديدإلىالمتطلعينعلىوجبلذا

بروحمساسهومنهاوالنيلبهافالمساس،مدارهاوعليهاالأمةلكيانوالحافظالعاصم

ورحم،والضياعالخطرمنلمزيدوتعريفلهابل،الفقريعمودهافيلهاوطعنالأمة

محورهكذلكوله،ومدارهفلكهكوكبولكلنجم".فلكل:قالحينماقطبسيدالثه

انتهتوإلا،ثابتمحورمنلهابدلاالبشريةالحياةوكذلكالمدار.فيعليهيدورالذي

ولاضابطبلامحورهيغيرظلأو،مدارهمننجمانفلتلوكماوالدمار،الفوضىإلى

والنثرللدراساتالجامعيةالموسسة:)بيروتالكريمالقرآنلتفسيرالمامةالمبادئالصغير،عليحسبنمحمد(1)

.51.ص،والتوقدع(

http://www.al-maktabeh.com



293المكرلكلوالقرانهالعربالحداثيوق

.(1)،،000نظام

عمليةتصبحوبعدها،المتاهاتهذهمثلفيالانزلاقمنالحذرالمجددفعلى

مواكبةإلىالمسلمينوحاجةأولاً،القرآنطبيعةإليهدعتضروريةًمسألةًالتجديد

اللاحقة.الشروطباقيباستيعابإلاّذلكيكونولن،ثانياًعصرهم

جذوروذاتوأصيلةًرصينةًالتجديدعمليةتكونولكي:التراثمعرفة.2

استيعابمنلهابذلا،النفسيالأمةمخزونمنقوتهاوتسئمددعمهاتتلقىحضارية

ولافيُتفاداها.النقصومواطنبهافيؤخذالقوةمواطنبمعرفةيسمحاستيعاباًالتراث

أقلعلىولكنمتعذرشبهيبدومماهذافإن،التراثجزئياتبكلالإحاطةبهذاأعني

قواعدأهمهامنولعلالعظيمالتراثهذاأنتجتالتيبالأصولتاقاًإلماماًالإلمامتعَدير

وبلاغة.،وصرف،نحومنالعربيهَاللغة

باللصانياتعنهاالاستغناءوزعموقواعدهاالعربيةباللغةالاستخفافوُيعد

يقول.المسئماتعدادمنأعمبحفيماوتشكيكاً،ومناهجهالعلملأصولخرقاًالحديثة

بقعةأيفي،المعاصراللغةلعلمدارسكلإن11:الحناشمحمدالدكتورالكبيراللسانيُّ

عقدهوبهالقيامعليهيتحتمشيءفأولاللغةهذهخدمةأرادإذاالعربيالوطنمن

...المخطوطةأوالمنشورةكتبهمخلالمنالقدماءواللغويينالنحاةمعوالصداقةالألفة

فيأصبحتإذتنالهشلاقجةهذه،تراثهيعرفأنه(دارسالسانيكلمنيفترضإذن

.(2)"المعروفةالمسقَما!عداد

تاهتمسافاتلناوتقرّب،متقدمةمرحلةفيغالباًتجعلناالعربيةاللغةفمعرفةإذاً

علماؤناإليهوصلماقاربتأووصلتأنإلىالطويلةرحلتهاعبراللسانيةالمدارسفيها

هـ-14"3،3ط،الطلابيةللمنظماتال!الميالإسلاميالاتحاد:م)د.الإسلاميالعورخصائصاقطبسيد(1)

19M67ص،(م.

.هصام(098،الحديثةالرشاررار:البيضاء)الداراللسانياتفيالبنيولة،الحناضمحمد(2)
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إليهانتهتماإلىتوصلتاللسانيةالمدارسأحدثفهذه.العربيةاللغةازرهارعصورفي

التداوليات"تشير:التونسيةبالجامعةبنور)اللساني(محمدالأستاذيقول.العربيةالبلاغة

فإنناالواحدةاسمنطلقحينأننادرجةإلىمتقاربةمعالقإلىالعربيةوالبلاغةالحديثة

عنالدلالةأوالتركيباستقلاليةإنكارفكرةفيالتداخلهذاويظهر،الأخرىبهانريد

.(؟)"السياقيةالاعتبارات

خاصةًوالتفسيرالتجديدعمليةيخدمومما:المعاصرةالمناهجعلىالاطلاع04

علىيساعدذلكلأن!وعلوممناهجمنالمعاصرةالمدارستوصلتماعلىالاطلاع

)تغيرقاعدةاللّهرحمهمعلماؤناقرروقديمأالمفسر،وعصريتناسبفهمأالقرآنفهم

الثصفهميتطورالتيالفهموسائلبتغيرإلآذلكيكونولا(الأزمانبتغبرالأحكام

علىردهصرضفي،عاشورابنيقول.الدعويةالقراَنومقاصديتطابقوهذا،بتطورها

والطبيعيةالحكميةالعلومبعضلإدخالهمالمفسرينبعضعلىاعتراضهعندالشاطبي

بدّفلا،باقيةمعجزةوهوالدعوةعمومإلىراجعةالقرآنمقاصدإن"آ:-القرآنفهمفي

فيالعلومانتشارعصورفيالناسمنيأتيمنأفهامتتناولهلأنيصلحمافيهيكونأن

.(2)،"الأمة

والاهتمامبالدراسةأولىهيمستجدةعلوممنالمفسرلدىاليومهنالكوليس

فهمهاوسائلفيوتفننتالكلمةبدراسةاعتنتالتيالحديثةوالبلاغةاللغةتقنياتمن

اللهكتابلفهمتصدىمنكلعلىلزاماًالأمريجعلمماوتوظيفهاواستقبالهاوإيصالها

دقيقةمسائلعلىذهنهوتفتقتساعدهأنهاشكلاالتيالتقنياتبهذهدرايةلهتكونأن

يمكنمجالأعظمولعلعليها.يطلعلمممنلغيرهتظهرلاقداللهكتابمنخفيةوحكم

1 ( A. Bannour, Rhetorique des attitudes propositionnelles de la nature du signe aux frontieres du)

,aلا50،11meلم5. Volكالاanoولnis 1، Faculte des lettres de laلاsans, Universite de T

4ص،\ج،سابقرد!مم،والتولرالتحرير،عاشورابن(2) i4-ه.
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نأإذوتطبيقهاالأحكامتنزيلمجالهوالحديثةالتقنياتهذهمنالمسلمونفيهيستفيدأن

ولاواضحةعموماًاستنباطهاوقواعدفالأحكام،الأحكامصرفةفيليساليومالمشكلة

منمزيدإلىوتحتاجتواجههمالتيالقضيةوإنما،اليومالمسلصينعلىحرجأتشكل

بماالمناسبةللنازلةالمناسبالحكمواختيارالحالمقتضىفهمهيالجديدوالفهمالتأصيل

بدّلاوضوابطشروطالأمرلهذاولكن.الشارعومقاصدويتوافقالعبادمصاعيخدم

مراعاتها:من

استيعابهامنبدّلابل،العابرةالسطحيةبالمعرفةالعلومهذهمنيُكتفىلاأن.أ

عاتقعلىملقاةمسؤوليةوهذه،أمكنإنوتجاوزهابهضمهايسمحكاملاًاستيعاباً

العلميةالكوادربإعداد،المهمةلهذهنفسهاتأَّوَبالتيالإسلاميةالعلميةالمؤسسات

عنبعيداً،سليمعلميمناخبتوفيرإلاّيكونلاوذلكالمسؤوليةهذهحملعلىالقادرة

مقدماتها.معرفةقبلالنتائجتقررالتيالقسريةالتوجيهات

يقعولا،السليمَالتوظيفَوتوظيفهاالاَلياتهذهاستخدامفيةبرُذلاإتقان.ب

لم"أنها:بقولهالرحمنعبدطهالدكتورعناهاالضيالفئةتلكفيهوقعتفيماالمجدد

مصطنعةمفاهيممن،المنقولةالعقلانيةالاَلياتاستخدامفيةبرُّدلاتحصيلعلىتبرهن

بتمامالإحاطةعلىتبرهنأنعنفضلاً.مسطرةونظرياتمتبعةومناهجمقررةوقواعد

إلىيحتاجوالتنقيبللبحثخصبمجالوهدْاإجرائيتها")1(.وجوهوبكمالتقنياتها

لثوابتخادماًويصبحيستأنسحتىشاردهوتروض،معالمهتبينكبرىجماعيةجهود

الدين.

معالمتكونعلها،البحثهذانهايةفيإثباتهاأردتالتيالنتائجأهمهيهذه

التيالتفسيرمناهجتجديد،العظيمالميدالنبهذاالمهتمينتفيدصالحةولبناتوإشارات

.2هص،سابقمصدراالنراثتقولمفيالمنهجنجديد،الرحمنعبدطه(1)
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خدمةوغايتهاالحقورايتهاالعلمسلاحها.ومخلصةجبارةجهودإلىتحتاجزالتما

للعالمين.رحمةًاللهأنزلهالذيالكريمالكتابهذامحاسنبإظهار،جمعاءوالبشريةالأمة

قصّرت،فيماالمغفرةوأسأله،قّفوماعلىاللّهوأحمد،المقلجهدهوهذاوأخيراً

النصير.ونعمالمولىَمْعِنهّنإيأتيفيصاوالتوفحقالعونوأستعينه

Rبى
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وإمراجحالمصا+رثبت

297

الكريم.القرآن:أولا

العريية:الهراجعثانيا:

دار:بيروتداود)أبيسننشرحالمعبودعون،الدينشمسمحمد،اَبادي.؟

.(،م1،1990ط،العلميةالكتب

دراساتمركز:)بيروتالفلسطينيةللقضيةالقوميالبعد،إبراهيم،إبراش.2

.(أم1،987ط،العربيةالوحدة

)بيروت:العربيةالنظمفيالسياسيالعنفظاهرة،توفيقحسنين،إبراهيم

.(م1،9921ط،العربيةالوحدةدراساتمركز

عليأشرفمحمدتحقيق،القرآننواسخ،الرحمنعبد،الجوزيابن

.(9841،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعة:المنورةةنيدملا)يرابملا

عبدتحقيق،راثَالابالمحلىفيالإيعمالسعيد،بنأحمدبنعلي،حزمابن

.(م9881،العلميةالكتبدار:)ييروتالبنداريسليمانالغفار

المحسنعبدزهيرتحقيق،اللغةمجمل(فارسبنأحمد،ايّركزابن

.(مأ؟2،86ط،الرسالةمؤسسة:)ببروتسلطان

،3ط،الخانجيمكتبة)مصر:هارونالسلامعبدتحق!ق،اللغةمقاييسمعجم

.(م1981

محمدتحقيق،اللغةفيالأعظموالمحيطالمحكم،إسماعيلبنعلىِ،سيدةابن

.(م1973،أط،الحلبيالبابيمصطفىمطبعةالنجار)مصر:علي

التونسيةالدار:والتنوير)تونسالضحريرالطاهر(محصدالشيخعاشور،ابن
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.(.ت.د،والإعلانوالتوفلعللنشرالجماهريةالدار:طرابلس،للنشر

)بيروت:ياسينآل!حسنمحمدتحقيق،اللغةفيالمحيط،إسماعيل،داّبعابن

.(م1،1994ط،الكتبعالم

محمدعليتحقيق،القرآنأحكامعبدالثه،بنمحمد،العربيابن

11987ط،الجيلدار:)بيروتالبجاوي iم).

.د،ط.د،التراثدار:)القاهرةالعظيمالقرآنتفسير،إسماعيلكثير،ابن

.(ت

الفكردار:)بيروتالمستشرقينمناهجفيالإسقاط،شوقي،خليلأبو

(م1995المعاصر،

المعاصر)الإسكندرية:الغربيالفكرمواجهةفيالإسلام،عليمحمد،ريانأبو

.(م9891،الجامعيةالمعرفةدار

دار:والإعجاز)الرباطللبلاغةالفكرلةالأصولمقدمةأحمد،قلد،أبو

.(?)1,989ط،والتوزيعللنشرالأمان

المركز:برغملا)نَارقلاعلومفيدراسةالنم:مفهومحامد،نصر،فلدأبو

.(العربيالثقافي

الجيل،دار:توريب)رصانلاعبدجمالطالجنرالثورةسيد!رفعتأحمد،

.(م1،1993ط،الهدىدار:والفاهرة

،52العدد،الوحدةمجلة،"والحداثةوالتا!لخ"الإسلاممحمد،،أركون

1 RAI?.

.(ت.د،.مأحمد)د.خليلترجمة!وممارسةأصالةالإسلام

الإنماءمركز،صاع)بيروتهاشم:ترجمة،علميةقراءةالإسلاميالفكر
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21.

22.

23.

24.

.(م20،1996ط،القومي

المركزالبيضاءْ)الدارصالحهاشمترجصة،الإسلاميالربيالفكرتاريخية

.(م2،9619.ط،العربيالثقافي

،لندن:بيروتصالحع)هاشمترجمة،الإسلاميالعقلنقدإلىصنلاجتهاد

.(م1،1991ط،الساقيدار

،\.طللنشر،عطيةدار:الجهيّم)بيروتصياحترجمة،الإسلامعلىنافذة

.(م1996

دار:ولندن)بيروتصالحهاشمترجمة،التأصيلواستحالةالإسلاميالفكر

.(م1999،أ.ط،الساقي

للفكرالعالميالمعهدالمعاصر)فيرجينيا:العربيالخطاب،فادي،إسماعيل.25

199؟تم(.،1طالإسلاجمما،

)بيروت:الدينيالفكرنقدكتابعلىهوامش،حسنمحمدالشيخ،ياسينآل.26

.(م7،9871ط،النفائسدار

)الكويتالإسلاميةالشريعةتطبيقإلىالدعوةحولأحمد،حسين،أمين.27

.(م3،1992ط،الصباحسعاددار:والقاهرة

وبيانوحديثاًقديماًالسنةحولوشبهاتهمنوّينَارقلا/إلهيحسينخادم،بخش.28

1،\ط،الصديقمكتبة:عليها)السعوربةوالردآرائهم q A iم).

مؤسسة:)بيروت1979-5219يوليو23ونظامالديمقراطية،طارق،البشري029

.(?)1,4AYط،العربيةالأبحاث

دراساتمركز:)بيروتالعربيالمغربفيالقوميالوعيتطور،محمد،بشوش.3.

.(م1،1986ط،العربيةالوحدة
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مركز:)تونسالأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتشريعالقرآن،الصادق،بلعبد.3

.(م9991(الجامعيالنشر

الدينلجلالالأثرعلممنظومةعلىشرح،اللهعبدبنمحفوظ،الترمسي03

.(م4،1981ط،الفكردار:السبوطي)بيروت

مركز:)بيروتالفكريةوانعطافاتهاالعربالقوميينحركة،سلطيسهير،التل03

(م1،1996ط،العربيةالوحدةدراسات

)دمشق:الوسيطالعصرفيإلعربيللفكرجديدةرؤيةمشروع،طيب،تيزيني.3

(م9811،هط(دمشقدار

مركز:)بيروتالعربيالمغربفيالقوميالوعيتطور،الهادي،التيمومي03

1،861ط،الربيةالوحدةدراسات iم).

دراساتمركز:المعاصر)بيروتالعربيالفكرإشكاليات،عابدمحمد،الجابري03

.(م2،1995ط،العربيةالوحدة

،\ط،العربيةالوحدةمركز:ومخاقشات)بيروتدراسات:والحداثةالتراث03

19RI?).

.(م1،4919ط،الربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالثقافيةالمسألة03

.(م4،2991.ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالعربيالعقلبنية.3

الثقافيالمركز:المعاصر)بيروتالربيالفكرقضايابناءإعادةنحونظر:وجهة.4

.(م1،1992.ط،العربي

.(م3،1985ط،المنارمكتبة:ندرألا)ًاكلسمومنشأًالشيوعية،دندلجبر،.4

مصطفىمطبعة)مصر:التعريفاتمحمد،عليالشريفالسيد،الجرجاني04

.(م9381،وأولادهالحلبيالبابمكا
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:رصم)اهنمسارتروموقفالإنثروبولوجيافيالبنيوية،الوهابعبد،جعفر.43

.(المعارفدار

التجديد،،"الأحكامآياتفيجديدةقراءة:والتشريع"القرآرْ،نعمان،جغيم.44

بمالبزيا،العالميةالإسلاميةالجامعةتصدرهامحكمةسنويةنصففكريةمجلة

.م1552فبراير،التاسعالعدد،الخامسةالسنة

.(ت.د،الاعتصامدار:)مصرالإسلامعالمفيالشيوعيةهزيمة،أنور،الجندي504

وآفاقالتاريخيالمأزقالسودالن4القاسمأبومحمدحمد،حاج.46

.(م2،9961ط!والتوزيعوالنشرللطباعةحزمابنندار:)بيروتالمستقبل

العالميالمعهد:)فرجينياالمعرفيةالقرآنمنهجية،القاسمأبومحمدحمد،حاج.47

(م1199،الإسلاميللفكر

والتوزبع،والنشرللطباعةحزمابندار:)بيروتالثانيةالإسلاميةالعالمية-.48

TIط ) RRI).

الدفليلاتحادامطبوعات:جدة،القاهرة)الماركسيةمعتجربتي،طارق،حجي.94

.(مأ983،أط،الإسلاميةللبنوك

،\.ط،العربيالثقافيالمركزالبيضاء:)الدارالنصنقدعلي(،حرب.ه.

1i9r?).

.(ت.د!2ط،المعارفدارمصر)مصر:فيالثقافةمستقبل،طه،حسين.15

:توريب)ّيعامتجااستطلاعيئبحثاط!اصرالعربيالمجتمع،بركات،حليم.52

.(م4،1991ط،العربيةالوحدةدراساتمركز

الرلية،الوحدةدراساتمركز:)بيروت1952يوليو23ثورة4مجدي،حصاد.53

.(م116،1993
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دراساتمركز:)بيروتالوحدةوقضيةالعربالعسكريون،مجديحماد،

!م1،9871ط،الربيةالوحدة

دراسة،والتنافريةالتكامليةواتجاهاتالعربيةالتنميةخطط،محمود،الحمصي

الاقتصاديالتكاملإزاءالمعاصرةالعربيةالتنميةخططفيالإنمائيةللاتجاهات

،4ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:0891)بيروت-1960،العربي

.(م9861

منالأولالنصفولبنانسوريةفيالفكريةالاتجاهاتمن،الثهعبدحنا،

.(م1،9871ط،والتوفلعوالنشرللطباعةالأهالي:)دمشقالعشرينالقرن

الحديثة،الرشاددارالبيضاء:)الداراللسانياتفيالبنيويةمحمد،،الحناش

.(م1980

مكتبة:)القاهرةالقديمالتراثمنموقفوالتجديدالتراث،حسن،ححفي

.(م3,1987ط،المصريةالأنجلو

والمثلالأفكاردور:العربيالعالمفيالسياسيةالاتجاهاتمجيد،،خدوري

.(م1985,للنشرالمتحدةالدار:)بيروتالسياسةفيالعليا

دراساتمركز:توريب)(راوجلاو)القريةالعربيوالوطنأوروبا،بشارة،خضر

19،).6،الربيةالوحدة i rم).

ومناقشاتبحوث،"العربيةالوحدةحركةفيودورهاا"المرأة،أميرةالدرا،

مركز:)بيروتالعربيةالوحدةدراساتمركزنظمهاالتيالفكريةالندوة

.(م3،9931ط،العربيةالوحدةدراسات

الهويةفيدراسة:العربيةللأمةالتاريخيالتكوينالعزيز،عبد،الدوري

(م3،9861طالربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتوالوعي
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الربي،الكتابدار:)بيروتالعربآدبتاريخ(صار!مصطفى،الرافي063

.(م4،1974ط

.(م7،1987ط،الجيلدار:)بيرو!القوميات،أمين،الريحاني064

65

66

67

68

69

70

71

72

73

للدكتوردراسةضوءفينقديبحث:الأصوليةمستقبلفؤاد،زكريا،

(م1984دبسمبر4العدد،الفكر)مجلةحنفي

للطباعةالربيةالنهضةدار:)بيروتاللغةفلسفةفي،فهميمحمود،زيدان

.(م1985والنشر،

والسياسةالعقائدفيدراسة:الناصريالسياسيالتحليل،السيدمحمد،سالم

1!2ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتالخارجية 9 AVم).

مركز:)بيروتالعربيالقوميالفكرتطور،سلوماللهعبد،السامرائي

.(م1،9861ط!العربيةالوحدةدراسات

دار:ةرهاقلا)ينَارقلاالنصومحاكمةجديدةعلصانيةهجمة،كامل،سعفان

.(.ت.د،.ط.د،الفضيلة

الهيئة)مصر:منهجيةنقديةنظرةالعربيالتراثعنبحثاً،رفعت،سلام

(م0199،للكتابالعامةالمصرية

إبراهيمجبرا،ترجمة،والرمزالأسطورة،وآخرونبرنيس،سلوت

،.6.9A،والنشرللدراساتالربيةالمؤسسة:جبرا)بيروت Y\)

شيوعيذكرياتمنصفحاتخطى:ومشبناهاأحمد،،سليمان

.(م2،1987ط،القلمدار:اهندى)الكويت

مطبعة)مصر:القرآنعلومفيالإتقان،الرحمانعدالدينجلال!السيوطي

.(م4،1978ط،وأولادهالحلبيالبابيمصطفى
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المكتبةوأنواعها)صيدا:اللغةعلومفيالمزهر،الدين،جلالالسيوطي.

.(العصرية

للنشرعماردار:نامع)اهيفالمبتدعةومطاعنالنبويةالسنة،مكي،الشامي.

(م1،1999ط،والتوفدع

وهبة،مكتبة:)القاهرةوتطبيقاتهنظريةًاللغويالمشترك،توفيق،شاهين.

.(م1985

للطباعةالأهالي:)دمشقمحاصرة:قراءةوالقرآنالكضابمحمد،شحرور،.

.(2،0991ط،والتوزيعوالنشر

الأهالي:)دمشقوالمجتمعالدولةفيمعاصرةإسلاميةدراسات،محمد4شحرور

.(م4991!1ط!والتوزيعوالنشرللطباعة

.(2ط،للنشرالتونسيةالدار:)تونسوالحداثةالإسلام،المجيدعبد،الشرفي

ومناقشاتبحوث،"العربيةالوحدةحركةفيودورها"!المرأة،حفيظةشفير،

مركز:)بيروتالعربيةالوحدةدراساتمركزنظمهاالتيالفكريةالندوة

.(3،9931ط،العربيةالوحدةدراسات

مطابع:)القاهرةجديدةعلصانيةعنالبحث،الإرهابأقنعة،غالي،شكري

.(للكتابالعامةالمصريةالهيئة

دارمنشورات:)بيروتالعربيالضميروأزمةموسىسلامة،غالي،شكري

.(ما4،983ط،الجديدةقافَالا

.(.ت.د،.ط.د،الكتبعالم:توريب)ريدقلافتحْ،عليبنمحمد،الشوكاني

،اهط،للملايينالعلمدار:)بيروتاللغةفقهفيدراسات،صبحي،الصالحع

.(م1983
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-1917الجهادحركةفيوأثرهفلسطينفيالإسلاميالتيار!محسن،صالح.85

.(م2،9891ط،والتوزيعللنشرالفلاحمكتبة:)الكويت4819

،الغربمقلدةبأقوال!ومقارنته،المرأةفيقولي،مصطفىالشيخ،صبري.86

،\ط،القادريدار:دمشق،الشماحي)بيروت،سويدانحسن:تحقيق

1iir?).

العربالأكاديميونالعربيالمجتمعفيوالسلطةالمعرفةامحمد،صبور،.87

.(م1،1992ط،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتوالسلطة

المؤسسة:)بيروتالكريمالقرآنلتفسيرالعامةالمبادئ،عليحسينمحمدالصغير،088

.(والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعية

للطباعةآزاددار:م)د.المناورةمذبحعلىالمسلمونالإخوان،مهدوي،طارق.89

.(ما9Y7،\ط،والتوزيعوالنشر

ومطبعةمكتبةشركةالقراَن)مصر:تأويلعنالبيانجامع،جريرابن،الطبري009

.(م3،1969ط،وأولادهالحلبيالبابيمصطفى

لعصابالنفسيالتحليل،والتراثالعربالمثقفون،جورج،طرابيشي.91

.(م1،1991ط،والنشرللكتبالرش!رياض:الندنجماعي

،\ط،الساقيدار:)بيروتالمعاصرةالعربيةالثقافةفيالتراثمذبحة-.92

.(م1993

الثقافيالمركز:)بيروتالتراثتقويمفيالمنهجتجديد،طه،الرحمنعبد.93

.(م10،1994ط،العربي

النصتوظيففيقراءاتالنصسلطة،الهاديعبد،الرحمنعبد.؟4

.(م؟1،993ط،العربيالثقافيالمركز:)بيروتالديني
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96.

97.

AA.

Aq.

105

101

102

103

154

105
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العامةالمصريةالهيئة)مصر:الحكموأصولالإسلام،علي،الرزاقعبد

.(.ت.د،ط.د،للكتاب

:توريب)ررحتلاوتطلعاتالواقعثقلبينالعربيةالمرأة،ليلى،الوهابعبد

1999،العربيةالوحدةدراساتمركز ،1J6).

نموذجاً)"العربيالعقل"نقدللتراثالتجزيئيةالقراءة،الحفيظعبد،العبدلي

والعلومالوحيمعارفبكلةالماجستيردرجةلنيلقدممطبوعغيربحث

.(م1998،بماليزياالعالميةالإسلاميةالجامعة،الإنسانية

مطبعة:)القاهرةالجنوبياليمنفيالشيوعيالإرهاب!عوضالعرشاني،

.(?)26979ط،والنشرللطبعالصباح

مكتبة:)القاهرةالبخاريصحيحبشرحالباريفتح(حجرابن،العسقلاني

.(ما978،الأزهريةالكليات

صحيحبشرحالباريفتححجر!بنعليبنأحمد،العسقلاني

.(ـه41"3،7ط،السلفيةالمكتبة:)القاهرةالبخاري

،7ط،الطليعةدار:،بيروتالدينيالفكرنقد،جلالصادق،العظم

.(م19؟4

.(م0199!.اط!الجديدالفكردار:)بيروتوالتاريخالماديةعنرفاعاً

الوحدةدراساتمركز:)بيروتمختلفمنظورمنالعلصانية،عزيز،العظمة

.(م1،1992ط،العربية

مجمع)مصر:العلمانيينشبهاتعلىالرد:والسياسةالإسلام،محمد،عمارة

.(?9921،الإسلاميةالبحوث

خفاجةالمنعمعبدمراجعة،العربيةسورَدلاجامع،مصطفىاالغلاييني

.(م22،1989.ط،العصريةالمكتبة:)بيروت
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11.

11.

11.

11.

11.

11.

30لاالمكريكلوالقرآنالعرب،ثيورن

الحديث،مممطلحفنونمنالتحديثقواعد،الدينجمالمحمد،القاسمي

.(م1،9871ط،النفائسدار:البيطارإبيروتبهجةمحمدتحقيق

دار:)بيروتالمتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور،الفتاحعبد،القاضي

.(م198؟،\ط،العربيالكتاب

.(م1،9811ط،العربيالكتابدار:)بيروتالشاذةالقراءات

مؤسسة:)بيروتالقرآنلأحكامالجامع،الأنصاريأحمدبنمحمد،القرطبي

.(.ت.د،.ط.د،الغزاليمكتبة:ودمشقالعرفانمناهل

العالميالإسلاميالاتحاد:م)د.الإسلاميالنصورخصائصسيد!،قطب

.(م3،1983ط،الطلابيةللمنظمات

،2طللنشر،سينا:)القاهرةوالتراثالأسطورةمحمد،سيد،القصني

`991().

،9ط،الشروقدار:توريب)يبرلاالفكرتجديد!نجيبزكيمحمود،

.(م؟993

دار:توريب)ةِحمالسإلاالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات،حسين،مروه

مإ.5.1985ط،الفارابي

المسلممجلة!"الإسلاملظهورالماركسثةالتفسيراتحولسعد،،مصلوح

.(م1976،السابعالمعاصر)العدد

عليمحمدترجمة،الماديةنحوالدوافع!مرتضىاللهآية،المطهري

.(م30،9851ط،الإسلاميالإعلاممنظمة:)طهرانالتسخيري

القرآنتفسيرفيالمعاصرةالفكريةالمدرسةمنهجيةتقويم،الجيلاني،مفتاح

بحثبماليزيا،العالميةالسلاميةةعماجلا)(ًاجذومنحمدحاجالقاسم)أبوالكريم
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19،غيرمطبوع R Aم).

دراساتمركز:)بيروتالعربيةالوحدةحركةفيودورهاالمرأة،عباس،.مكي171

.(م2،1993ط،الربيةالوحدة

الفكر،دار،،)دمشقوالقرآنالكتابفيالمنهجيةالإشكاليةماهر،811.المنخد،

.(م1994(10ط

والَوزيعللنشرالجماهريةالدار:بالقراَناليبياالبيان،كمالمصطفى،.المهدوي911

(م1،5199ط،الجديدةقافَالادار:البيضاءالدار،لإعلانوا

:توريب)ررحتلاوتطلعاتالواقعنقلبينالعربيةالمرأة،سلمانباقر،.النجار012

.(م1،1999ط،العربيةالوحدةدراساتمركز

للنشرالأماندار)بارش!:تونسفيالهويةصراعالمجيد،عبد121.النجار،

.(م1988،والتوفدع

الدينلجلالشرحوعليها،سننبحر،بنعليبنشعيببنأحمد،.النسائي12

.(.ت.د.ط.ر،للتراثالرياندار:ةرهاقلا)يطوبسلا

الأندلس،دار:)بيروتالصوفيةعندالشعريالرمز،جودةعاطف321.نصر،

.(م؟3،983ط

التجربةعلىالتركيزمعوالتقدمالتخلفقضيةعمر،جمالومي!!.نظي124

.(م1،5199ط،والنشرللدراساتالربيةالمؤسسة:)بيروتالعربية

دراسةالمعاعر:العربيالمشرقفىِالتسلطيةالدولة،حسنخلدون،.النقيب125

.(م1،1991طالعربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروتمقارنةبنائية

القلم،دار:)بيروتمسلمصحيحشرح،شرفبنبحيىالدينمحي،.النووي126

.("المساقاةكتاب"
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،3ط،المعرفةدار:)بيروتالعشرينالقرنمعارفدائرة،فريدمحمد،.وجدي127

.(197؟

الفكريةمغامراتهفي)الإنسانالفلسفةقبلما،وآخرون.أجون،821.ولسن

والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة:)بيروت،إبراهيم،جبراترجمة،(الأولى

2،51ط RAم).
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ياتلمحتوافيولعرأ

الصفحةلموضوعا

5،0---،...،.،...،،--،.،.،------،،-،.،،-.،،،،....،،-،--،،.،،،،.-،،-.المقدمة:الأولالفصل

19،0،.-،،،،-،-،-،،،....،....،،،.الحداثيللتفسيرالناريخيالإطار:الئانيالفصل

19--"-"-"--..-"-.-"-.""""""-"."."-"-"".".".--".عفهوميهاحترازات(1

0،،،،210،،--.،-،،،-.،،،،،.،،،،،،،،،،،...،.-،-......--.،.منهجيةاحترازات(2
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المحور
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230-"."""."--".".----".".".-".-"....""..بالحكمالإسلامعلاقة:اولا

0،،،320،---،،.-.،،-،-،(1967-ا948)بينالواقعةالمرحالة:الثاني

لا:أو

ثانيا:

3700-".".--"...-."."".".-"."-"--....".-"-...-.."-"..--.القومىالتيار:ثالثا

ثانيا:

ثالثا:

39..-..-.،..،،،.،،.،--،..،.،..،،،،،،.-.،،،،،،،.،..الاستعمارمحاربة(ا

ء7"-."..."."."-".."--".----...والمتصارعةالفاعلةالتيارات

0،61.--،،.-،،.،.،.،،،--،....،.،،-...،-،،.،،-،....،..الصراعهذانتائج

680،،-----...-.،.،.-.،،،،..،،.،.،-،،...-.،ريسفتلاومناهجالحداثيون:الثالثالفصل

00،70،،--.-،-.،،،،،.،،،...--،.،،--....،--،،،،-.،..،---،.-،،....،--.الكردمالقرآنمفهوم

70000،،،،،-...،.-...،--......--.،،......،،.--،.....،،،،..المعرفىالمستوى(ا

000،0،،،،0،،760،-،.-،--،.(والحقيقة)المفممونالبنيويالمستوى(ب
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8ه--،----،،،،-،،.،،..-،-،-،--،..--...،.،،،،..،،-،-.الحداثيينعندالسنةمفهوم

9ء-،،،،،---.،-،.---.......-،----،-،-.،،.دمححاجالقاسمأبومحمد:ثانيا

99،،.-.،،-...------.،-.،،.،،.-.،،-.،...----،.،.،،..،..زيدابوحامدنصر:اولاً

101،،،---..،،---..،،،،-..،.-،،،--،-.،.--،-.-.،،.،.----.القمنىمحمدسحد:ثانيا

0،،103،،،،،،،،-..-،،.،،.،.،.شحرورومحمدحمدحاجالقاسمابو:ثالثا

106-"-.""""".---"--"".-"""-""."-".-"""".--".."-"."""-.-"-".".-"""--"-.-اللغة

106،-،.،.،،،-.---.-،.،..،..-.،--.---،.----،-..،-+...أولا:محمدعابدالجابري

ثانياً

11ء.،---.،-.-----.-،-......--،-..-.،،نَارقلافهمفيالحداثيينمنهج:الرابعالفصل

116-----،.--،،،،.،،.....،.،،،،،-.-،.،..،،،،،.،،.الحداثيللمنهجالعامةالملامح(ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحرلكلوالقرآنالعربالحداثيون39

124،000،،-.--،...،.،،-،--..،--،،،،،،...،،،.،-،،.،-،.،،.المعاصرةالالسيةاهعية

:ًالأو

129.،..،.-.-،-.-...،،،،،..،-،،،.حمدحاجالقاسمأبومحمد:ثانيا

1370،0،،،..-.،.....،.،--.،--،،.-،،...-.،-.-،،،،-،-....،،.التاريخيةالماديهَاهمية

13900،-،،،،-.،.،...،-،.---،،،-،-.-،...،-.،،،،،-.---..ء...التارلخيهالماديةمفهوم

00014،-،،-،-.،،،.،،،....،.،-..،،،--،.،-،،،--،--،،،.،.-..التاريخيةالماديةعناصر

\ء3،،،----،،،-.،،،.،،،.،،...،-،،.،-..،،،،--،---،-،-،---،،-،،،..-،-،،،...ّيروطسالاالمنهج

1530.-.،--.،--....،-،،.-.،،،،.،،،،،..،-،.-،--.،.-،،....الأسطوريّالمنهغأهمية

1550،0----.،.-.،..،،،،،،-،،-،.،-،،.ة.،-----،،-،-،.،.،.الأسطوريالمنهجطبيعة

16".-"-..."-......".-."-""""..."---."---."".-.الاسطوريّالمنهجآليات

http://www.al-maktabeh.com



315الصرلصوالقر،نالعربالحداتيوق

0،0،،1670،.القرآنيالقصصخلالمنتطبيقيّةعقديةقضايا:الخامسالفصل

آدمقصة

167...،،،.،،--،-،،.،،،،---،،،،،،،،،.،.،-،.،..السلامعليهآدمخلقكيفية(1

0،،،177000،،،،-،-،،.،.،،،،،-،.إبليسوامتناعلادمالملائكةسجود(ب

\!؟،،..،.،--،،،،،-،--،.-،،.،،.السلامعليهادمتعلمهاالتيالاسماء(ج

1950،0000،000،،-،-،-،-.-،،،--.،،،،.-.-،،.،،..،-.،..---.-،-،.-.--،-!السلاعليهنوحقصه

1950-..،.،..،-،..،.،،-.-.،،-،،----.،.-..،.-،.-،.دمححاجالقاسمابومحمد

)!80."."...."-".-"-."-".-"-".--"..."........".--.-"".-"."-----.".-"--..نقد

282....،،،.،---،،-،--،.،.".-...،،،..،،،،..،...،.-.،،.-،..دمححاجالقاسمأبو

20900،0،....-،-،،-،.-----.--،--،.،،.،..،..ء.،...،.،،.--.،..---!السلاعليهموسىقصة

لأ:أو

217-.......-،،،.،.،.،،،...،-.-.،،.-.-.دمححاجالقاسمأبومحمد:ثانسا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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222.-.،.،،،،،،..،.--،-..-،.،..،---،-،.-،------،،.-تطبيقيةفقهيةقضايا:السادسالفصل

222..-..،،،-...---..،...،،،،.،.--،،-.-،،.،،--،-.--،المراةميراث.الاولىالقضية

222.-.."-."".."..-..........""""."."-""..."-".:أركونمحمد:اولا

23200،.------.-،....،......،...،-،،....،-.،.الجابريعابدمحمد:ئانياً

34v-------"."."."--.."........--."".."."----"..."------....-......--...دقن

236.-.-.،----،--..،،،،،....،.،-.،،،-،..المسلمةالمراةحجاب:الثانةالقضة

23700،---،.،،،،.--...،،....،.،-----..----------.اميناحمدحسيناولاً:

2600،.-..،---.،.،.،...،.-...،،،..،،-،....،،.،،......-.،.السرقهحد:الثالثهَالقضية

ثانياً:

http://www.al-maktabeh.com
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29).،،،،،...،،-..،--.،-،..،،،.القرآنيةالدراساتلتجديدمنهجيةاقتراحات

297-.،،،،،...،،...،،.،.،،..،.،.،..-...،،.،---،..--،،---....--،-..رداصملاوالمراحعفهرس

297"".""-""ص"-".."-"""""."...--"-.---""---""...ء.".الكريمالقرآن:أولا

297---".-"----------"..".."-".."--------".-".-.--."-.....العربيةالمراجع:ثانيا

903."--""-----"--"..".".-".-.".-.----------."-"".".الإنكليزيةالمراجع:ثالثا

13".،-،..،،...،،.-،،،..،....-.-،-...،..،،.--.،-،.،.-----..الفرنسيةالمراجع:رابعا

الطتابتع

تحاللاللهبحه!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حكلميةدراسة-نعلمفيما-توجدلاربما-؟

العربالحداثيينظاهرةترصدهتخمعمهمة

وفقالكريمالقرآنتفسيرفيومحاولإتهم

.مسصتوردةأوخاصةونظراتمناهج

الإسلاميونوالمفكرونالمتنورونيقفلا-2

وأالتشكيدأوالرفض!وقفالجديد!ن

لفئهمهيسعونبل،جديدلأفالتحفظ

حقماهوعلىتبقي،علميةمعالجةومعالجته

خطأ.أوباطلهوماوتسقطةوعحواب

الحداثيينمنا!جتطبيقاتكساحةكانت-3

أفهامأَفطرحت،الكريمنآرّعلاهيالأولى

مناطمحلمونيعهدهالبإشكالياتوأثارت

قبل.

دراسةليكونالكتابهذاجانيتقدممالكل

مناهجها،ورصد،الظاهردلهذهشاملة

فيتسهمعلهاداخليأَ"ونقدهاودراستها

قب!وتحصي،هوتطويرالإسلا!يالفكرإثراتي

تلاعبأكيئمنالكريمالكتابوبعدهذلك

أوتحريف.

!بئآبخصل!ئه!

مشقد-سورية

11271.بص

ov-_;jU963%?3220؟..

،.؟7336849363؟جواى

www_ nahdah_ net

E- mail: info(& nahdah. net

http://www.al-maktabeh.com
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